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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ' 
ulterioare (b597/20.12.2021) transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/259/18.01.2022 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D30/19.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46 

alin.(3) din Regulamentul de organizare şi ftincţionare a Consiliului Legislativ, 
Avizează n^ativ propunerea l^islativă, pentru unnătoarele 

considerente:
1. Prezenta propunere legislativă are, in fapt, ca obiect de 

reglementare completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii unui 
impozit, denumit impozit de solidaritate, în procent de 90%, aplicabil 
părţii necontributive a pensiilor acordate în baza unor legi/statute 
speciale care depăşesc nivelul indemnizaţiei nete a Preşedintelui 
României.

2. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) 

din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
3. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



4. Din analizarea conţinutului propunerii legislative, reiese că 

soluţiile legislative propuse vizează aplicarea impozitului de 

solidaritate următoarelor categorii profesionale:
a) consilierii de conturi;
b) judecătorii Curţii Constituţionale;
c) judecătorii şi procurorii;
d) personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 

al parchetelor de pe lângă acestea şi personalul care funcţionează în 

cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;
e) funcţionarii publici parlamentari;
f) personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia 

civilă din România;
g) membrii Corpului diplomatic şi consular al României;
h) militarii;
i) aleşii locali;
j) persoanele care au avut calitatea de şef al statului român.
A

întrucât impozitul de solidaritate urmează să fie aplicat numai 
părţii necontributive a pensiilor acordate în baza unor legi/statute 

speciale care depăşesc nivelul indemnizaţiei nete a Preşedintelui 
României, apreciem că, de facto, soluţiile legislative preconizate 

vizează indirect diminuarea pensiilor categoriilor profesionale vizate.
Menţionăm că, prin Decizia nr.900/2020, soluţionând obiecţia de 

neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, având un conţinut asemănător cu cel 
al prezentei propuneri legislative, Curtea Constituţională a reţinut că 

,,având în vedere modul în care a fost concepută, ca o impozitare/taxare 

progresivă aplicată cuantumului de peste 7.001 lei al pensiei, 
adoptarea acestei măsuri fiscale vizează cu predilecţie categoria 

profesională a magistraţilor^\
Potrivit deciziei menţionate mai sus, „în stabilirea cuantumului 

pensiei de serviciu a magistraţilor, spre deosebire de celelalte categorii 

profesionale care beneficiază de pensii în regim special, legiuitorul este 

ţinut să respecte principiul independenţei justiţiei, sub aspectul 
securităţii financiare a magistraţilor care impune asigurarea unor 

venituri din pensii apropiate celor pe care magistratul le avea în 

perioada în care era în activitate. Incompatibilităţile şi interdicţiile
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inerente funcţiilor de judecător, procuror şi magistrat-asistent sunt, 
prin severitatea lor, unice şi speciale acestor funcţii, fără a se regăsi în 

statutul altor categorii profesionale, şi constituie, împreună cu regimul 
de remunerare (salariu şi pensie) a acestei categorii profesionale, 
elemente de substanţă a independenţei justiţief\ (...)

Aşa cum a statuat deja Curtea, dispoziţiile constituţionale privind 

independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor nu pot avea doar un 

caracter declarativ, ci constituie norme obligatorii pentru Parlament, 
care are obligaţia de a legifera măsuri corespunzătoare prin care să 

asigure, în mod real şi efectiv, independenţa justiţiei, fără de care nu 
se poate concepe existenţa statului de drept, consacrat de art. } alin. 
(3). din Constituţie. In consecinţă. Curtea constată că actul normativ 

supus controlului de constituţionalitate, care are ca efect indirect 
anularea pensiei de serviciu a magistraţilor, este contrar art. 124 alin. 
(3) din Constituţie, care prevede că „Judecătorii sunt independenţi şi 
se supun numai legii“^\

Prin Decizia nr.20/2000, Curtea Constituţională a statuat că 
pensia de serviciu a magistraţilor „nu reprezintă un privilegiu, ci este 

justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a 
inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora 
trebuie să li se supună”.

Curtea Constituţională constată, de asemenea, că pensia de 
serviciu a magistraţilor „nu constituie o încălcare a principiului 
egalităţii cetăţenilor în fata legii, principiu prevăzut de art. 16 alin (1) 
din Constituţie ”, această categorie profesională fiind recompensată prin 

lege pentru activitatea deosebită desfăşurată în societate, pentru 

fidelitatea, stabilitatea în profesie de minim 25 de ani, corelat cu 
împlinirea vârstei de 60 de ani la data pensionării dar, mai ales, pentru 

„obligaţii şi interdicţii severe, precum şi riscuri sporite, ceea ce 

justifica în mod obiectiv şi rezonabil o diferenţiere a regimului juridic 

de pensionare faţă de regimul stabilit pentru alţi asiguraţi care nu sunt 
supuşi aceloraşi exigente, restricţii şi riscuri”.

Curtea însăşi reţine, în considerente, caracterul nediscriminatoriu 

al reglementării pensiei de serviciu a magistraţilor, argumentat de 

prevederile art. E din partea a V-a a Cartei sociale europene revizuite, 
care cuprinde, în anexă, dispoziţia „O diferenţa de tratament pe un 

motiv obiectiv şi rezonabil nu este considerată ca discriminatorie".
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De asemenea, Curtea Constituţională a făcut referire şi la 

prevederea art. 4 din Carta europeană privind statutul judecătorilor:
„In mod special, statutul garantează judecătorului sau 

judecătoarei care a împlinit vârsta legală pentru încetarea funcţiei, 
după ce a exercitat-o ca profesie o perioadă determinata, plata unei 
pensii al cărei nivel trebuie să fie cat mai apropiat posibil de acela al
ultimei remuneraţii primite pentru activitatea jurisdicţională”. In 

considerarea aceloraşi aspecte, garantul Curtea a reţinut că „Din aceste 

dispoziţii, care sunt obligatorii pentru statul român, făcând parte din 
dreptul intern, conform art. îl din Constituţie, ca urmare a ratificării 
Cartei rezultă ca este discriminatorie diferenţa de tratament juridic ce 
nu se întemeiază pe un motiv obiectiv şi rezonabil”.

Faţă de cele de mai sus, apreciem că soluţiile legislative propuse, 
care au ca efect indirect, printre altele, diminuarea pensiei de serviciu a 

magistraţilor, încalcă dispoziţiile art.l alin,(3) din Constituţia 

României, republicată, referitor la statul de drept, art.124 alin.(3) 

privind independenţa justiţiei şi ale art.142-145 din Legea 

fundamentală privind statutul judecătorilor Curţii Constituţionale. 
Totodată, întrucât prin Decizia nr.297/2012 Curtea Constituţională a 

statuat „statutul consilierilor de conturi reclamă acelaşi tratament cu 

cel al judecătorilor sub aspectul modului de stabilire a cuantumului 
pensiefj soluţiile legislative propuse încaleă şi prevederile art.140 

alin.(4) din Legea fundamentală, în ceea ce priveşte consilierii de conturi.
5. Pe de altă parte, potrivit art.6 alin.(l) din Legea nr.24/2000 

privind, normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
,firoiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, 
suficiente şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi 

eficienţă legislativă'/
De asemenea, potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, soluţiile pe care le 

cuprinde proiectul „trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în 

considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi 

cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale 

armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară şi cu tratatele 

internaţionale la care România este parte, precum şi cu jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului".
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Relevăm că, din redactarea Expunerii de motive, nu reiese faptul 
că soluţiile preconizate au fost precedate de o temeinică fundamentare, 
cu luarea în considerare a specificului activităţii în baza căreia anumite 
categorii profesionale beneficiază de pensii şi indemnizaţii pentru 

limită de vârstă, stabilite potrivit dispoziţiilor unor legi/statute speciale.
Prin Decizia nr.139/2019, Curtea Constituţională a statuat că 

,,Fundamentarea temeinică a iniţiativelor legislative reprezintă o 

exigenţă impusă de dispoziţiile constituţionale menţionate, întrucât 
previne arbitrarul în activitatea de legiferare, asigurând că legile 
propuse şi adoptate răspund unor nevoi sociale reale şi dreptăţii 
socialei.

Având în vedere considerentele expuse, propunerea legislativă nu 
poate fi adoptată.

Bucureşti 
Nr. 109/7.02.2022
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A. bo. EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 7/2006

Lege privind statutui funciionaruiui public parlamentar

M. Of. nr. 35/16 ian. 2006

^ republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 345/25 mai 2009 
Lege privind statutul funcţionarului public parlamentar

L. nr. 263/20102 modificări prin M. Of. nr. 852/20 dec. 2010 abrogă, la 1 ianuarie 201J. ari. 74-77. an. 
80. ari. SJ. ari. 96Lege privind sistemul unitar de pensii publice

(v. D.C.C. nr. 297/2012 - M. Of. nr. 309/9 mai 2012 (art. 196 lit. j); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 260/9 
apr. 2014))

3 modificări prin L. nr. 284/2010 M. Of. nr. 877/28 dec. 2010 modifică ari. 9. ari. W alin. (l) lil. c), art.
Lege<adru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 41 alin. (3); 
fonduri publice introduce alin. (3) la art. 23, alin. (2) şi (3) 

la art. 25

(V. D.C.C. nr. 1616/2011 -M. Of. nr. 99/8 feb. 2012 (anexa nr. II cap. I lit. B art. 7); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014-M 
Of. nr. 260/9 apr. 2014)

^ modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

la data de I februarie 20J4, modifică art. 
68 îit.J):
abrogă art. 68 lit. e)

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

^modificări prin L. nr. 215/2015 M. Of. nr. 546/22 iul. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 
privind statutul funcţionarului public parlamentar

modifcă art. 93 alin. (5). art. 94 alin. (1): 
introduce art. 73 1

®modificări prin O.U.G. nr. 59/2017 U. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

modifică art. 73_J alin. (5)

7 completat prin L. nr. 126/2020 M. Of. nr. 621/15 iul. 2020
Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind 
statutul funcţionarului public parlamentar

introduce alin. (}_1) la ari. 10
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. EVB>JIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 101/22 mai 1992L. nr. 47/1992

Lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
(V. Decizia nr. 163/2013-M. Of. nr. 190/4 apr. 2013)

(Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 6/2012 - M. 
Of. nr. 198/27 mar. 2012)

^ -

M. Of. nr. 807/3 dec. 2010
Lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

republicare cu 
renumerotare

1

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 766/2011 
de neconst. prin

M. Of. nr. 549/3 aug. 2011
Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi art. 31 
alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale

Constată câ sintagma ,. în vigoare ” din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (J) şi ale 
art. 3J alin. (J) este constituţională în 
măsura în care se interpretează in sensul cc 
sunt supuse controlului de 
constituţionalitate şi legile .sau ordonanţele 
ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe 
ale căror efecte jwidice continuă să se 
producă şi după ieşirea lor din vigoare.

3modificări prin O.U.G. nr. 38/2012 M. Of. nr. 445/4 iul. 2012
Ordonanţă de urgenţâ pentru modificarea Legii nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale 

respinsă prin L. nr. 183/2013

modifică art. 27 alin. (1)

M. Of. nr. 369/20 iun. 2013

^ modificări prin L. nr. 183/2013 M. Of. nr. 369/20 iun. 2013
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

respinge O.V.C. nr. 38/2012

5 modificări prin L. nr. 66/2018 ;M. Of. nr. 233/16 mar. 2018
Lege pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

modifică art. 5 alin. (4)

6 modificâri prin L. nr. 168/2018 ,M. Of. nr. 595/12 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

modifică art. 66 şi art. 7J: 
introduce alin. (4) la art. 69; 
abrogă art. 68 alin. (3)
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Ei/Ei>JIMENTE-SUFERITE de actul...

L. nr. 94/1992
Lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

(V. D.C.C. nr. 64/1994 (art. 1 alin. Of. nr, 177/12 iul. 1994; O.C.C. nr. 28/1999 (ărt. 19llt. d)- M. Of. nr. 178/26 apr.
1999; D.C.C. nr. 29/1999 {art. 19 lit. d)-M. Of. nr. 261/7 lun..1999)

M. Of. nr. 224/9 sep. 19921- ■ *

;renumefotare^^_.

ej'x'.V'...................... .. ‘ t
M. Of.:hr.,238/3;apr. 2014v/ : 

Lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

1

2 rectificare- rectifică art. 49
RECTIFICARE

3:^dific^ri:p^ v3L:^nr.;^7;^ :M;pf. nr:;41/1^an.'^bl6/£2^mo(i(//^^ 48 alin. (1);

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii'de Corituri

introduce alin. (2)-(18) la art 51

t :M;X3f;!;n39Î/28iuif modifică art. 47. alin. (2);
introduce alin. (3_1) la art. 49, alin. (5) la 

art. 49. alin. (Î6_l) şi (16_2) la art. 51

^.modificări prim ^ >
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

modifică art. 51 alin. (10)
' Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Consiliu! Legislativ - 2 februarie 2022 Pag. Idin I



. EVENIMENTE SUFERITE de actul...

, , L.nr. 134/2010
Lege privind Codul de procedură civilă

(v. art. XII-XIX din Legea nr. 2/2013-M. Of. nr. 89/12 feb. 2013; Decizia I.C.C.J. nr. 8/2015-M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 (art.
450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 
94 şi art. 95): Decizia I.C.C.J. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 (arl.127 alin. (1) şi (3))

M. Of. nr. 485/15 iul. 2010

republicare cu 
renumerotare

1 M. Of. nr. 247/10 apr. 2015
Lege privind Codul de procedură civilă

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 485/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 539/20 iul. 2015
Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, 
art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

aii. 13 alin. (2) teza a doua. art. 84 alin. (2j 
şi art. 486 alin. (3) cu referire la men(iunile 
care decurg din obligativitatea formulării 
şi suslinerii cererii de recurs de către 
persoanele juridice prin avocat sau 
consilier Juridic

^admisă excepţie D.C.C. nr. 839/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5)-(7) din 
Codul de procedură civilă

art. 493 alin. (5) (sintagma "sau că 
recursul este vădit nefondat")

* modificări prin D.C.C. nr. 839/2015 ;M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5>-(7) din 
Codul de procedură civilă

suspendă pentnt o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 493 alin. (5) (cu referire la 
sintagma "sau că recursul este vădit 
nefondat") (temienul se împlineşte la data 
de J7.03.20J6). după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

^admisă excepţie D.C.C. nr. 866/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

art. 309 alin. (!) (sintagma „pronunţate, 
asupra fondului sau care evocă fondul" 
este neconstituţională cu referire la motivul 
de revizuire prevăzut la pct. J J din 
cuprinsul acestora)

smodificăriprin D.C.C. nr. 866/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 509 alin. (l) (constată 
sintagma „pronunţate asupra fondului sau 
care evocă fondul" este neconstituţională 
cu refenre la motivul de revizuire prevăzut 
la pct. 11 din cuprinsul acestora) (termenul 
se împlineşte la data de J7.03.2016). după 
care operează dispoziţiile art. 147 din 
Constituţie

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 895/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă

art. 666
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® moâiftcăfi pnn D.C.C. nr. 895/2015 M. Of. nr. 84/4 feb. 2016 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile ari. 
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 666 (termenul se împlineşte la 20 martie 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi ari. 666 din 
Codul de procedură civilă 2016) după care operează prevederile 

art.147 din Constituţie

9 modificări prin O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şl a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 modifică art. 603 alin. (3). art. 6J5. art. 
628 alin. (5). art. 635, art. 641, art. 651 
alin. (3). art. 665, an. 666. art. 670 alin. 
(6). art. 680 alin. (2), art. 699 alin. (2), art. 
712 alin. (3). art. 720 alin. (8), art. 732 
alin. (2). art. 783 alin. (1). art. 820, art. 
856 alin. (2). art. 889, art. 955 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

^0 admisă excepţie D.C.C. nr. 169/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 353/9 mai 2016 ari. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin. 
(1) teza întâi din Codul de procedură civilă

care
Decizia nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi sunt constituţionale în măsura în 
art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă mothml de bănuială legitimă nu se 

raportează la calitatea de parte a curţii de 
apel în raza căreia funcţionează instanţa 
învestită cu judecarea litigiului

” modificări prin O.U.G. nr. 95/2016
Ordonanţă de urgenţă pentoi prorogarea unor termene, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii 
punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

respinsă prin L. nr. 260/2021

IM. Of. nr. 1009/15 dec. 2016 prorogă termenele prev. la art. XII alin. (1), 
art. XIII teza 1. art. AT/// alin. (1) şi art. 
XIX alin. (1) până la data de 1 ian. 2019

M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021

12 modificări prin L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 modifică art. 534 alin.(2). art. 613 alin. (4).
art. 615, art. 641, art. 651 alin. (4), art. 651Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul aHu ^2). art. 666 alin. (2) şi (7). art. 719 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe alin. (6). art. 782. ari. 889 şi denumirea 

secţiunii a 2-a a cap. IV al titlului III din 
cartea a V-a

i^admisă excepţie D.C.C. nr. 290/2018 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 638/23 iul. 2018
Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

sintagma "de competenţa instanţei la care 
îşi desfăşoară activitatea" din cuprinsul 
an. 127 alin. (I), precum şi sintagma "care 
îşi de.sfaşoară activitatea la instanţa 
competentă să judece cauza" din cuprinsul 
art. 127 alin. (2)

1“ admisă excepţie D.C.C. nr. 290/2018 
de neconst. prin

W. Of. nr. 638/23 iul. 2018
Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

dispoziţiile art. 127 alin. (l)şi alin. (2) 
sunt constituţionale în măsura în care 
privesc şi instanţa de judecată în calitate dt 
parte reclamantă /pârâtă
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’Smociificări prin L nr. 310/2018 M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică art. 13 alin. (2). art. 41 alin. (I). 
ari. 64 alin. (3) şi (4), art. 80 alin. (5). art. 
83. art. 84 alin. (3), art. 94 pct. 1 lit. b), art. 
95pct. 3. art. 96pct. 3, art. 127 alin. (1) şi 
(2), art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 130 alin.
(2) şi (3), art. 131 alin. (1), ari. 142 alin.
(1), art. 144 alin. (2), art. 154 alin. (4) şi 
(6), art. 165 pct. 3, art. 183 alin. (1) şi (3), 
art. 200 alin. (4), art. 201 alin. (2) -(4). art. 
213, art. 231 alin. (1), (4) şi (5), art. 240, 
art. 244, ari. 261 alin. (1), art. 323 alin.
(1), art. 398 alin. (3), art. 402, art. 415 pct. 
3, art. 426 alin. (1) şi (5), art. 444 alin. (1), 
art. 450 alin. (3), art. 457 alin. (2), art. 471 
alin. (3) şi (4), ari. 474, art. 483 alin. (2)- 
(4), art. 484 alin. (7), art. 486 alin. (1) lit. 
a) şi e). art. 486 alin. (2) şi (3), art. 490, 
art. 496 alin. (1), art. 497, art. 503 alin.
(3) , art. 509 alin. (2), art. 513 alin. (4), art. 
517 alin. (4), art. 521 alin. (3), art. 713 
alin. (2). art. 906 alin. (4), art. 915 alin (2); 
introduce lit.j_l) - j_3) la an. 94 pct. 1, 

alin. (2_1) la art. 127, alin. (6_1) la art.
154, alin. (11_1) la art. 163, alin. (4_1) la 
art. 200, alin. (6) şi (7) la art. 321, pct. 1_1 
la art. 413 alin. (1), art. 471 _1, alin. (1_1) 
la art. 517;
abrogă ari. 84 alin. (2). art. 105, ari. 322 

alin. (3). art. 471 alin. (5) - (8), art. 475, 
art. 484 alin. (3) pct. 2, art. 484 alin. (6), 
art. 493, art. 660 alin. (3), art. 666 alin. (8)

i6 admisă excepţie D.C.C. nr. 874/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 2/3 ian. 2019 dispoziţiile art. 27, în interpretarea dată 
prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie — Completul pentni dezlegarea 
unor chestiuni de drept

Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de 
procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 

, 18 iunie 2018, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind 
unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire ia 
sintagma "precum şi în alte cereri.evaluabile în bani în valoare 
de până la 1,000.000 lei inclusiv", precum şi a prevederilor art. 
521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

admisă excepţie D.C.C. nr. 604/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 976/22 oct. 2020 art. 524 alin. (3)
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

îs,modificări prin D.C.C. nr. 604/2020 M. Of. nr. 976/22 oct. 2020 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
524 alin. (3) (termenul se împlineşte la 5 
decembrie 2020) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă
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■’^mobificări prin L. nr. 260/2021 M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021-
. Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a 
unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

respinge O.U.G. nr. 95/2016
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EVEI^IMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 547/23 iul. 2015Lnr. 207/2015
Lege privind Codul de procedură fiscală

Dispoziţiile art. I pct. 4, pot. 7 cu privire la ordinul prevăzut la art. 701 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 8, 9 şi 14 intră în vigoare la 1 martie 2022. (O.G. nr. 11/2022 - M. 
Of. nr. 97/31 ian. 2022)

I

1 promulgată prin D. nr. 659/2015 M. Of. nr. 547/23 iul. 2015
Decret privind promulgarea Legii privind Codul de procedură 
fiscală

2 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015 modifică art. 49 alin. (!) lit. b). art. 107
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (6), art. 138 alin. (5), art. 167 alin. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind f]2) art. 235 alin. (1) art. 272 art 336 
Codul de procedură fiscală alin. (1) lit. i);

aprobată cu modificări şi L. nr. 358/2015 
completări prin

M. Of. nr. 988/31 dec. 2015

introduce alin. (3) - (5) la art. 71, lit. n) la 
art. 194 alin. (1), alin. (12) la art. 195. alin. 
(6) la art. 208. alin. (2_1) şi (2_2) la art. 
220, alin. (2) la art. 347, alin. (4)-(ll) la 
art. 352;

în tot cuprinsul cap. I al titlului X, 
termenul "precauţie" se înlocuieşte cu 
sintagma "diligenţăfiscală”, sintagma 
„ordin comun al ministrului dez\’oltării 
regionale şi administraţiei publice şi al 
ministrului finanţelor publice" din 
cuprinsul art. 11 alin. (9). art. 24 alin. (3) 
lit. b), art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46 alin.
(8). art. 47 alin. (9), aii. 79 alin. (5), art. 80 
Ut. b), art. 101 alin. (2) lit. b), art. 150 alin. 
(5) lit. b). art. 153 alin. (3) Ut. b), art. 154 
alin. (2) lit. b), art. 164 alin. (6) lit. b), art. 
247 alin. (5) lit, b), art. 253 alin. (6) lit. b) 
şi art. 342 alin. (2) se înlocuieşte cu 
sintagma „ordin al ministrului den’oltării 
regionale şi administraţiei publice, cu 
avizul Ministerului Finanţelor Publice "

3 modificări prin O.U.G. nr. 13/2016 M. Of. nr. 368/12 mai 2016 termenul prevăzut la art. 62 alin. (3) se 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut prorogă până la data de 31 august 2016 
la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

aprobată prin L. nr. 214/2016 M. Of. nr. 910/11 nov. 2016

4 modificări prin L. nr. 214/2016 M. Of. nr. 910/11 nov. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală

aprobă O.U.G. nr. 13/2016
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5 modificări pfln O.U.G. nr. 84/2016 M.Of. nr. 977/6 dec. 2016
, ^ Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor

acte normative din domeniul financiar-fiscal
aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

modijicd art. 54, art. 92 alin. (5), (6) şi (8), 
avt. 103 alin. (1), art. 163 alin. (11), art. 
165 alin. (3) lit. b), ai't. 213 alin. (13), art. 
220 alin. (2_1) şi (4), ari. 229, art. 236 
alin. (4) şi (7), ari. 257 alin. (2), ari. 272 
alin. (l)-(5). art. 286 lit. i) şi art. 306 alin.

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

(3);
introduce alin. (5_l) la art. 92, alin. (11_1)- 
(11_!2) la art. 163, alin. (9) şi (10) la aii. 
169, alin. (6) la art. 235, lit. n)-ş) la art.
286, art. 291 1, 291_2, alin. (6) şi (7) la 
art. 303 şi art. 306_1; 
abrogă art. 247 alin. (7), art. 250 alin. (4) 
lit. l). art. 291 alin. (5) şi art. 306 alin. (4)

6 modificări prin L. nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai'2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 
nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal

aprobă cu modificări O.U.G. nr.84/2016 şi 
modifică art. 220 şi art. 236 alin.(4)

7 modificări prin O.U.G. nr. 42/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată prin L. nr. 255/2017

M. Of. nr. 438/13 iun. 2017 modifică art. 286 lit. i), art. 303 alin. (7), 
art. 306 alin.(3);

M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 introduce art. 291 _3, alin. (6) - (8) la art. 
299, alin.(8) la art. 303, alin.(4) la art. 304, 
lit. u) şi v) la art. 336 alin. (1), lit. l) şi in) ia 
art. 336 alin. (2). anexa nr. 3.
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I-; •umiii.v.fi M>.nv;w.r.i.t.; kmsi

8 moCSificări prtn O.G. nr. 30/2017 M. Of. nr. 708/31 aug. 2017
^ Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

207/2015 privind Codul de procedură fiscală
aprobată cu modificări şi L. nr. 150/2018 

completări prin

modifică art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (3) Ut. 
d), art. 47, art. 67 alin. (1), art. 82 alin. (2) 
şi (6). art. 83 denumirea marginală, art. 85 
alin. (1). art. 116 alin. (1), art. 117 alin.
(2) . ari. 134 alin. (4). art. 138. art. 139 Ut. 
f), art. 140 alin. (6), art. 141 alin. (1) 
partea introductivă, art. 144, art. 145 alin.
(3) . art. 150 alin. (1), art. 153 alin. (3) Ut. 
a), art. 157 alin. (2) Ut. a), art. 157 alin.
(3) , art. 158 alin. (5), art. 163 alin. (2) la 1 
ianuarie 2018, art. 165 alin. (9). art. 168 
alin. (12). art. 171 alin. (1). art. 174 alin.
(4) Ut. b). art. 176 alin. (4), art. 184 alin. 
(1). art. 186 alin. (4), art. 191 alin. (4) şi 
(6), art. 193 alin. (3) Ut. c), art. 194 alin.
(1) Ut. e), ari. 195 alin. (1) Ut. f), art. 195 
alin. (7), art. 200 alin. (1). art. 201 
denumirea marginală, art. 204, art. 206 
alin. (3) Ut. d), art. 206 alin. (6), art. 208 
alin. (1), art. 211 Ut. b), art. 212 alin. (2), 
art. 213 alin. (2) şi (8). art. 214 alin. (1), 
art. 217 Ut. d). art. 233 alin. (1) Ut. d), art. 
236 alin. (2), (7) şi (12), art. 238 alin. (7), 
art. 239 alin. (1) Ut. g). art. 240 alin. (2), 
art. 242 alin. (1), (5), (8) - (10), art. 247 
alin. (3) Ut. d), art. 250 alin. (2) şi (14), art. 
253, art. 254 alin. (1) - (3) şi (5), art. 255 
alin. (2), art. 264 alin. (l), 'art. 265 alin.
(1), art. 276 alin. (5), art. 278 alin. (3) şi 
(4), art. 279 alin. (3) şi (4). art. 281 alin.
(3) şi (5), art. 336 alin. (1) Ut. g) şi s). art. 
342 alin. (3), art. 343:

M. Of. nr. 523/26 iun. 2018

introduce alin. (5) şi (6) la art. 2, alin. (3) 
la art. 23, Ut. d) la art. 25 alin. (1), alin. 
(2_î) la art. 25. alin. (5) la art. 32, alin. (4) 
la art. 36, alin. (3) la art. 50, alin. (2) şi (3) 
la art. 80 la 1 ianuarie 2018, alin. (4) la 
art. 83 la 1 ianuarie 2018, alin. (5) la art. 
83, alin. (7) la ari. 85, alin. (1 _1) la art. 92, 
alin. (6) la art. 103, lit.J) la art. 141 alin. 
(1). alin. (4) la art. 151, alin. (4) la art.
155, Ut. d) la art. 156 alin. (2), alin. (4) la 
art. 156, Ut. d) şi e) la art. 157 alin. (2), 
alin. (3) - (9) la art. 160, alin. (5_1) şi 
(5_2) la art. 173, alin. (4) la art. 175, alin. 
(12) la art. 181, alin. (2_1) la art. 192, alin. 
(7_î) la art. 193, alin. (24) la art. 193, Ut. 
m_l) la art. 194 alin, (1), alin. (8_1) la art. 
195, alin. (11_1) la art. 195, alin. (4) la art. 
199, alin. (7) şi (8) la art. 207. alin. (2_1) 
la art. 213, alin. (8_1) la ari. 213, alin. (2) 
la art. 217, art. 227_1. alin. (7) la art. 230, 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 233, alin. (3 1) 
la art. 247, alin. (14_1) la art. 250, alin. (6) 
la art. 257, alin. (1_1) la art. 265, alin. 
(4_1) la art. 266, alin. (8) şi (9) la art. 266, 
cap. Xll_l, după art. 266, cu art. 266_1 -
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266_5. Ut. e) la art. 278 alin. (2). alin. (6) 
la art. 278. cap. UI. dupâ art. 3S5, cu art. 
335J - 335_3, alin. (3J) ari. 336 la l 
ianuarie 20JS, alin. (3-2) la ari. 336 la 13 
septembrie 2017. alin. (5) la ari. 342:

abroga art. 163 alin. (8) la l ianuarie 2018

9 modificări prin L. nr. 255/2017 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fîscală

aproba O.V.G. nr. 42/2017

10 modificări prin O.U.G. nr. 113/2017 M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unui termen 

aprobată prin L. nr. 181/2018

prorogă termenul privind plata in contul 
unic a creanţelor fiscale administrate de 
organul fiscal central (prev.la art. 163 alin. 
(2)) până la 1 iulie 2018

M. Of. nr. 627/19 iul. 2018

11 completat prin L. nr. 30/2018 M. Of. nr. 49/18 ian. 2018
Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală

introduce alin. (3_1) la art. 30

12 completat prin M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

O.U.G. nr. 18/2018 introduce alin. (1_1) şi (1_2) la ari. 103

M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

13 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 30/2019 
completări prin

M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 169 alin. (4) şi art. 206 alin. 
(2) Ut. a) şi alin. (3);
introduce alin. (3_1) la ari. 186. alin. (3) şi 
(4) la ari. 187, alin. (5) la ari. 192 şi alin. 
(2_1) la an. 197M. Of. nr. 44/17 ian. 2019

14 modificări prin L. nr. 150/2018 M. Of. nr. 523/26 iun. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 165 alin. (2) şi art. 204; 
introduce Ut. c) la art. 160 alin. (3)

15 modificări prin O.U.G. nr. 71/2018 :M. Of. nr. 625/19 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de 
administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi 
al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 
noiembrie 2018

aprobată prin L. nr. 10/2019

prorogă termenul prevăzut la art. II din L. 
nr. 30/2018 până la data de 1 noiembrie 
2018

M. Of. nr. 23/9 ian. 2019
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modificări prin M. Of. nr. 627/19 iul. 2018L. nr. 181/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

aprobă O.U.G. nr. JJ3/20J7

17 modiftcări prin M. Of. nr. 647/25 iul. 2018L. nr. 203/2018
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

modifică ari. 226 alin. (7)

La data intrării în vigoare a prezentei legi. dispoziţiile din actele normative Tn vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale. într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modiftcări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

18 modificări prin L. nr. 212/2018 M. Of. nr. 658/30 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

modifică ari. 272 alin. (2) - (5)

19 modificări prin O.U.G. nr. 88/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul insolventei şi a altor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 113/2020 
completări prin

M. Of. nr. 840/2 oct. 2018 modifică ari. 264 alin. (5): 
introduce art. 264 I

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020

20 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 modifică ari. 194 alin. (I) Ut. e). an. 195 
alin'O) - (3). art. 200 alin. (]): 
introduce art. 62_l, alin. (8_2) la art. 195

Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

21 modificări prin L. nr. 30/2019 modifică art. 47 alin. (16), art. 157 alin. 
(3). art. 162 alin. (1). art. 210 Ut. a), art. 
230 alin. (1) şi (2). art. 233 alin. (2J) şi 
(3), art. 235 alin. (6). art. 263 alin. (1); 
introduce alin. (5)-(l3) la art. 7. alin. 
(16_1) şi (16_2) la art. 47. Ut. bj) la art. 
157alin. (2). an. 230J

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 72/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

sintagma "care constituie mijloace de 
probă" din cuprinsul art. 350 alin. (3) cu 
referire la alin. (1)

23 modificări prin D.C.C. nr. 72/2019 :M. Of. nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile ari. 
350 alin. (1) şi (3) (termenul se împlineşte 
la 17 iunie 2019) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituite

24 admisă excepţie D.C.C. nr. 72/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

art. 350 alin. (!)
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25 modificări prin L nr. 129/2019 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălârii banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică ari. 61 alin. (4): 
introduce arî. 62 I

26 modificări prin ;M. Of. nr. 694/22 aug. 2019
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

aprobată cu modificări şi L. nr. 127/2021 
completări prin

O.G. nr. 19/2019 modifică denumirea titlului IX: 
introduce denumirea capitolului 1 
„Procedura amiabilă în baza acordurilor 
sau convenfiilorpentnt evitarea/eliminarea 
dublei impuneri şi în baza Con\’en{iei 
90/436/CEE privind eliminarea dublei 
impuneri în legătură cu ajustarea 
profiturilor întreprinderilor asociate" după 
denumirea titlului IXşi capitolul II 
„Procedura amiabilă pentru 
evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza 
Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului 
privind mecanismele de soluţionare a 
litigiilor fiscale în Uniunea Europeană " cu 
art. 283 1-283 19

M. Of. nr. 476/7 mai 2021

27 admisă excepţie D.C.C. nr. 581/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 40/21 ian. 2020
Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. în redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

art. 213 alin. (8), în redactarea anterioară 
modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 
30/2017pentni modificarea şi completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fscală

28 admisă excepţie D.C.C. nr. 581/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 40/21 ian. 2020
Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (6) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
213 alin. (8). astfel cum au fost modificate 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (termenul se împlineşte la 5 martie 
2020). după care operează prevederile art. 
147 din Constituţie

29 modificări prin O.G. nr. 5/2020 M. Of. nr. 68/31 ian. 2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări prin L. nr. 123/2021

modifică, la data de 3 februarie 2020, art.
25 alin. (1) Ut. b), denumirea marginală a 
art. 164. art. 230 alin. (5). art. 233 alin.
(3). art. 236 alin. (9) Ut. a), art. 236 alin.
(13). (16) şi (17) şi art. 336aUn. (l)lU.k); -
modifică, la data de 1 iulie 2020. art. 286 
Ut. i) pct. 1 şi 3, art. 286 Ut. p). art. 303 
alin. (7) şi ari. 306 alin. (3); 
introduce, la data de 3 februarie 2020. alin. 
(7) şi (8) la art. 164 şi alin. (20) şi (21) la 
art. 236:
introduce, la data de 1 iulie 2020. Ut. t)-y) 
la art. 286. art. 291 _4. Ut. w) şi x) la art.
336 alin. (1). Ut. n) şi o) la art. 336 alin. (2) 
şi anexa nr. 4

M. Of. nr. 476/7 mai 2021
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30 modificări prin U. Of. nr. 107/12 feb. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea şt reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 

• Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 24/2020 modifică art. 136. avi. 137 alin. (2) şi ari. 
336 alin. (1) Ut. g)

31 modificări prin M. Of. nr. 579/1 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. II din Ordonanţa 
Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru 
prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 36/2021

O.U.G. nr. 107/2020 prorogă termenele prevăzute la ari. 291 _4 
alin. (1). alin. (3), alin. (10) şi alin. (21)

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021

32 modificări prin L. nr. 113/2020 M. Of. nr. 600/8 iul. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 88/2018 şi modifică art. 264_1 alin. (1), 
(2) şi (3) şi (5);
introduce alin. (3_1) şi (6) la art. 264_1

33 modificări prin O.U.G. nr. 111/2020 M. Of. nr. 620/15 iul. 2020 modifică art. 61: 
introduce art. 61 1Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 

nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. 
(5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021aprobată cu modificări şi L. nr. 101/2021 
completări prin

începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor 
ţinut la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali.

introduce art. 70 134 completat prin O.U.G. nr. 153/2020 M. Of. nr. 817/4 sep. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri fiscale de 
stimulare a menţlnerll/creşterii capitalurilor proprii, precum şi 
pentru completarea unor acte normative

Consiliu! Legislativ - 2 februarie 2022 Pag. 7 din 9



..... ................... •^r°*'OTr'rnTftTT»w.'rw.vrrtgtj.T.»wir.w« ‘̂'ri*^

35 modificări prîn L. nr. 295/2020 M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare

modifică art. j pct. 31. ari. 7 alin. 10, art. 
îl alin. (3) Ut. d), art. 11 alin. (10), art. 18 
alin. (3), art. 23 alin. (3), art. 54. art. 59 
alin. (3). art. 62 alin. (5), ari. 71 alin. (5). 
ari. 82 alin. (1) Ut. e), art. 83 alin. (4) şi (5), 
art. 85 alin. (3), art. 98 Ut. d). art. 126 alin. 
(2). art. 127 alin. (1) Ut. h) şi alin. (2). (5) şi 
(6), art. 128 alin. (I) şi (2), art. 130 alin.
(2), art. 131 alin. (1) şi (2) şi partea 
introductivă a alin. (4), art. 135 alin. (5). 
art. 140 alin. (3) şi (6), art. 145 alin. (1), 
art. 158 alin. (4), art. 160 alin. (1), art. 168 
alin. (12), art. 173 alin. (3), art. 181 alin.
(1) , alin. (2) partea introductivă şi alin. (7) 
şi (8), art. 184 alin. (7), art. 193 alin. (2), 
(11) şi (18), art. 194 alin. (1) Ut. c), art. 195 
alin. (2). (5) şi (11), art. 199 alin. (1), art. 
203 alin. (1), art. 206 alin. (2) Ut. c), art.
211 Ut. b), art. 212 alin. (2), art. 213 alin. 
(13), art. 214 alin. (1), art. 217 alin. (!) Ut. 
d). art. 226 alin. (1) şi (8), art. 241, art. 249 
alin. (1) Ut. b), art. 250 alin. (14), art. 255 
alin. (2), art. 268 alin. (2), art. 269 alin.
(2) , art. 270 alin. (3), art. 272, art. 274 
alin. (5), art. 276 alin. (5), art. 281 alin.
(4), art. 336 alin. (3) şi art. 338 alin. (3); 
introduce alin. (6_1) la art. 11, Ut. c) la art. 
18 alin. (5), alin. (4) la art. 23, Ut. d)-g) la 
art. 49 alin. (1), alin. (7) şi (8) la ari. 65, 
alin. (2) la art. 76, alin. (12) la art. 82, alin.
(3) la art. 86, Ut. e) la art. 111 alin. (2), 
alin. (2_1) şi (2_2) la ari. 126, lil. (i_l) la 
art. 127 alin. (1), alin. (8), (9) şi (10) la art. 
127, alin. (2_1) la art. 128, art. 137_1, alin. 
(5_1) şi (6_1) la art. 140, alin. (5_1) la art. 
159, alin. (9_1) la art. 167, ari. 170_1, alin. 
(3_1) la art. 173, alin. (2_1) şi (13) la art. 
181, alin. (5) la art. 182, alin. (9J), (18J)- 
(18_3) şi (25) la art. 193, alin. (11_2) şi
(11_3) la art. 195, alin. (2) la art. 219, alin.

şi 0)~(^) iti art. 235, Ut. d_l) la art. 
250 alin. (4). alin. (ll_l)-(ll_5) la art.
263, alin. (4_1) la art. 265, alin. (4_1) la 
art. 279, alin. (3_1) la art. 281, art. 281 _1 
şi alin. (2_1) la art. 283; 
abrogă art. 137 alin. (4)

Prevederile art. 270, 272 şi 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplică în termen de 6 luni de ta data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

36 ^modificări prin L. nr. 123/2021 M. Of. nr. 476/7 mai 2021 modifică art. 291 _4 alin. (13) şi (15) şi 
anexa nr. 4Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

37 modificări prin L. nr. 127/2021 M. Of. nr. 476/7 mai 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 283_3 alin. (6) Ut. d) şi Ut. e) 
pct. 2, art. 283_7 alin. (1), art. 283_8 alin. 
(7), art. 283J alin. (5), art. 283J3 alin. 
(4) şi art. 283_15 alin. (1) şi (4); 
introduce alin. (1_1) şi (1J2) la art. 283_7, 
alin. (6) la art. 283_7 şi alin. (5) şi (6) la 
art. 283 15
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38 recCificare *• M. Of. nr. 527/20 mai 2021 rectifică partea a lî-a a anexei nr. 4
RECTIFICARE

39 modificări prin O.U.G. nr. 51/2021 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare

Termenul de aplicare a prevederilor art. 
270, 272 şi 274 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum au fost modificate prin art. I din 
Legea nr. 295/2020, se prorogă până la 
data de I octombrie 2021

Termenele prevăzute ia art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal.-bugetare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1266 din 21 decembrie 2020, se prorogă până la data de 1 octombrie 
2021.

‘’o modificări prin O.G. nr. 11/2021 M. Of. nr. 832/31 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea 
unor măsuri fiscale

modifică art. 1 pct. 19, art. 11 alin. (6_1). 
art. 55 alin. (1), art. 70_1 alin. (1), art. 83 
alin. (5). art. 105 alin. (6) Ut. b), art. 113 
alin. (2) Ut. b), art. 157 alin. (2) Ut. c), art. 
164 alin. (2) .şi (7). art. 169, art. 170_1 
alin. (2). art. 213 alin. (8). art. 235 alin. 
(2), art. 263 alin. (5); 
introduce alin. (4_1) la art. 8. art. 33_1, 

alin. (2_1) la art. 55, art. 59_1, alin. (1_1) 
la art. 69, alin. (1_1) şi (1_2) la art. 79, 
alin. (9_1) la art. 92, alin. (5) la art. 129, 
Ui. a_l) la art. 157 alin. (2), Ut. e) la ari. 
184 alin. (6), art. 184_1. Ut. o) la art. 194 
alin. (1), cap. IV_1 cu an. 209_}-209_14. 
alin. (8) .şi (9) la art. 247, art. 337_1

41 modificări prin O.U.G. nr. 107/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului unic din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din 
Legea nr, 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

,M. Of. nr. 935/30 sep. 2021 prorogă termenul de aplicare a prev. art. 
270, 272 şi 274, astfel cum au fost 
modifcateprin L. nr. 295/2020, până la 
data de 31 martie 2022

« modificări prin O.G. nr. 11/2022 M. Of. nr. 97/31 ian. 2022 modifică art. 11 alin. (3) lit.a), art. 11 alin. 
(6), art. 47 alin. (16) şi (16_1), art. 52 alin. 
(12), (21) şi (22), art. 59, art. 70_1 alin.
(4), art. 79 alin. (4), art. 80 alin. (1) Ut. b), 
art. 101 alin. (4), art. 153 alin. (3) Ut. a), 
art. 170_1 alin. (1), art. 186 alin. (1) Ut. c), 
art. 194 alin. (1) lit.j), art. 195 alin. (1) şi 
(3), art. 236 alin. (3) şi (13)-(15); 
introduce Ut. a_l) la art. 11 alin. (3), alin. 
(4_l)-(4_4) la art. 101, alin. (2) la art. 119, 
alin. (3) şi (4) la art. 148; 
abrogă art. 186 alin. (1) Ut. e)

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...
*•» 'r** —r.......'

M. Of. nr. 546/22 iul. 2015

Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

L. nr. 216/2015

promulgată prin D. nr. 668/20151 M. Of. nr. 546/22 iul. 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea pensiei de 
serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

2modificări prin O.U.G. nr. 59/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgentă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

modifică ari. 6 alin. (5)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 223/2007

Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din 
România

M. Of. nr. 481/18 iul. 2007

promulgată prin D. nr. 690/20071 M. Of. nr. 481/18 iul. 2007
Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilâ din 
România

2 modificări prin M. Of. nr. 919/29 dec. 2009 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare 

aprobată prin L. nr. 240/2011

O.U.G. nr. 114/2009 prevederile art. 47 nu se aplică în anul 2010

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011

3 modificări prin L. nr. 263/2010 M. Of. nr. 852/20 dec. 2010 
Lege privind sistemul unitar de pensii publice

abrogă, la J ianuarie 2011, art. 43-52, art.
54

(V. D.C.C. nr. 297/2012-M. Of. nr. 309/9 mai 2012 (art. 196lit. j); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 -M. Of. nr. 260/9 
apr. 2014))

4 modificări prin L. nr. 240/2011
Lege pentai aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2009 privind unele măsuri ftnanciar-bugetare

M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 aprobă O.U.G. nr. J14/2009

5 completat prin L. nr. 83/2015 M. Of. nr. 270/22 apr. 2015
Lege pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civii navigant profesionist din aviaţia 
civilă din România

introduce art. 42_l-42_8. art. 53_1. ari. 
53 2

6 modificări prin L. nr. 71/2016 M. Of. nr. 334/29 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 223/2007 
privind Statutul personalului aeronautic civil navigant 
profesionist din aviaţia civilă din România

modifică ari. 42_1 alin. (1) Ut. a); 
introduce Ut. a_l) la ari. 4

7 modificări prin O.U.G. nr. 59/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

modifică art. 42_5
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

. . L. nr. 223/2015

Lege privind pensiile militare de stat

M. Of. nr. 556/27 iul. 2015

promulgată prin D. nr. 682/20151 M. Of. nr. 556/27 iul. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile militare de stat

O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

2 modificări prin modifică ari. 25 alin. (1). an. 26 alin. (1). 
an. 28. an. 29. an. 30, ari. 31 alin. (!) an. 
33. an. 39, an. 40, an. 55 alin. (1). an. 64 
alin. (I). an. 76 alin. (2). ari. 92 Ut. a), ari. 
94. an. 108. ari. 109. ari. 110 alin. (I), (2). 
(4) şi (8). an. }]} şi an. 122; 
introduce alin. (3) la art. 31 şi art. I22_}; 
abrogă art. 22, art. 60 alin. (2), an. 70 şi 
art. 88 Ut. i)

3 modificări prin O.U.G. nr. 59/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

modifică art. 59 şi art. 60; 
introduce lit.l) şi m) la ari. 3

^ modificări prin O.U.G. nr. 82/2017 M. Of. nr. 902/16 nov. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică art. 31 la 1 ianuarie 2018

5 modificări prin O.U.G. nr. 90/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor tennene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

M. Of. nr. 973/7 dec. 2017 prorogă cu 6 luni termenele prevăzute la 
art. 109 alin. (3) şi art. J10 alin. (1)

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

6 modificări prin L. nr. 149/2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 introduce alin. (1 _1) şi (1_2) la art. 81

7 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare. 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

modifică art. 59. art. 60

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

8 completat prin L. nr. 23/2019 M. Of. nr. 30/10 ian. 2019
Lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 
din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

introduce alin. (1_1) la art. 55

9 completat prin L. nr. 69/2020
Lege pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 
privind pensiile militare de stat

M. Of. nr. 457/29 mai 2020 introduce alin. (3) la art. 21
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10 con*ipletat piln L. nr. 234/2020 M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020
Lege pentru completarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile 
militare de stat

introduce art. 71 1
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M. Of. nr. 688/10 sep. 2015L. nr. 227/2015

Lege privind Codul fiscal
Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. {3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile art, II Intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul 
Oficial al României, Partea I şi a prevederilor pct. 26 care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României, Partea l.(O.G. nr. 11/2022 - M. Of, nr. 97/31 ian. 2022)

1 promulgată prin D. nr. 718/2015 .M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal

2 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr, 112/2016 
completări prin

introduce lil. g) la ari. 495

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

3 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şl a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 358/2015 
completări prin

M.Of. nr. 817/3 nov. 2015 modifică ari. 15 alin. (J) lil. b). ari., 43 
alin. (2), art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1), 
art.52 alin. (I), ari. 68 alin. (4) Ut. k), ari. 
68 alin. (7) Ut. d) , art. 76 alin. (3) Ut. g), 
art. 78 alin. (2) Ut. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză, art. 101 alin. (9), art. 125 alin. 
(!) Ut. c), art. 137 alin. (2), art. 148 alin.
(4) Ut. b), art. 151 alin. (6), art. 153 alin. 
(2), art. 157 alin. (2). art. 183, art. 185 
alin. (2), art. 187 alin. (1) lit.j), art. 187 
alin. (2), art. 193 alin. (2). art. 195 alin.
(2). art. 202, art. 204 alin. (2), art. 207 
alin. (4). art. 210 alin. (2). art. 212 alin. 
(2), art. 224 alin. (4) Ut. b). art. 470 alin. 
(7), art. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin.
(7) Ut. a), art. 475 alin. (3) şi (5), art. 481 
alin. (2) Ut. a), art. 485 alin. (1) Ut. f, art. 
494 alin. (6) şi (12), art. 495 Ut. a), b), c) şi

M.Of. nr. 988/31 dec. 2015

d):

introduce alin. (5) şi (6) la art. 51, alin. (8) 
la art. 133, Ut. d) la art. 141, Ut. g) la alin. 
(2) al art. 291, alin. (4_1) la art. 493;

abrogă art. 43 alin. (6), art. 97 alin. (9),

“ modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015 modifică art. 153 alin. (1) Ut. m). art. 160 
alin. (1), art. 168 alin. (9) şi art. 254Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
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5 modificări pfin M. Of. nr. 988/31 dec. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2015 pentru modificarea şt completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscai şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

L. nr. 358/2015 modifică an. SO alin. (2) !it. d). ari. 101 
alin. (9). aii. 168 alin. (7). an. 224 alin.
(5) . an. 263 li(.j). an. 307 alin. (6). ari. 
331 alin. (2) lii. g), an. 360 alin. (6). ari.
361. ari. 402 alin. (iO) şi (li), an. 403 
alin. (2). an. 404 alin. (2) şi (5). an. 406 
alin. (1) Ui. h). art. 409 alin. (2). an. 410 
alin. (1). an. 412 alin. (8). art. 432 alin. 
(I). art. 434, art. 435 alin. (3). (4) şi alin. 
(9) Ut. a), art. 455 alin. (2) şi (4). art. 457 
alin. (3). ari. 458 alin. (!) Ut. a), art. 460 
alin. (6), art. 461 alin. (6). (JJ) şi (12). art. 
462 alin. (5). art. 463 alin. (2) şi (4). art. 
466 alin. (8) şi (9). art. 467 alin. (5): 
introduce Ut. g_I) la alin. (2) al an. J3, 
alin. (11) la art. 26, alin. (4) la art. 223, 
alin. (7) la art. 331, Ut. e) la alin. (6) al ari.
362, alin. (4_l) şi (5_I) la art. 455. alin.
(6) la art. 462. alin. (4_J) şi (5_}) la art. 
463, alin. (2_l) la art. 465, alin. (6) la art.
467

6 modificări prin O.U.G. nr. 8/2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016

M. Of. nr. 225/25 mar. 2016 modifică art. 495 Ut. a)-c) şi e):

introduce art. 495 l

M.Of. nr. 520/11 iul. 2016

7 modificări prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

modifică art. 153 alin. (1) Ui. h), denumirea 
marginală a art. 162. art. 162. art. 168 
alin. (10)

8 modificări prin L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 aprobă cu modificări şi completări O. V. G. 
nr. 41/2015 şi modifică art. 178 alin. (4), 
denumirea secţiunii a lO-a de la titlul V 
cap. UI, art. 180-183, art. 456 alin. (1) 
lit.s), art. 464 alin. (1) Ut. .s), art. 469 alin. 
(1) Ut. c), art. 476 alin. (1) Ut. b). an. 477 
alin. (7). art. 485 alin. (1) Ut. b). art. 495 
IU- g):

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentnj modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

introduce alin. (6_1) la art. 179

8 completat prin O.U.G. nr. 32/2016 iM. Of. nr. 488/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2017 
completări prin

introduce pct. 3 la art. 60 (se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016) . Ut. e) la art. 111 alin. (2). alin.
(2_l) - (2_9) la art. 111, Ut. a_l) la art.
114 alin. (2), Ut. h) la art.291 alin. (2) (se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017

10 completat prin O.U.G. nr. 46/2016 ;M. Of. nr. 685/5 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017

introduce alin. (5) la art. 456. alin. (5) la 
art. 464 şi alin. (5) la art. 469

M.Of. nr. 210/28 mar. 2017
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1’ moaificăti pi’in O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016
< . Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor

acte normative din domeniul ftnanciar-fiscal
aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

modifică ari. 7pcl. 39. ari. JJ alin. (6)-(9). 
ari. 22 alin. (I). ari. 25 alin. (4) Ut. e). an. 
48 alin. (5). an. SI alin. (l). an. 132. an. 
305 alin. (5), an. 316 alin. (11) IU. g). ari. 
316 alin. (12) Ut. a), an. 31? alin. (1), (2). 
(S). (10) şi (11). an. 325 alin. (3). an. 456 
alin. (5) partea introductivă şi Ut. h). art. 
464 alin. (5) partea introductivă şi Ut. b) şi 
an. 469 alin. (5):
introduce alin. (5_1) şi (5_2) la art. 16. 
alin. (9) la art. 25. Ut. h) şi i) la art. 28 alin. 
(3). alin. (5_1) şi (5J) la ari. 48, Ut. oj) 
la art. 62. alin. (4_1) la art. 68. Ut. t) la art. 
142. alin. (9_1) la art. 146, alin. (3_l) la 
art. 147, alin. (?_1) la art. 168. alin. (3_1) 
şi (3_2) la art. 169. alin. (9) la art. 190, 
alin. (2_1) la an. 191. alin. (7_1) la art.
199, alin. (2_1) la art. 200, alin. (7) la art. 
207, alin. (2J) la ari. 208, alin. (5) la art. 
214, alin. (21) la art. 215, lit.J) la art. 268 
alin. (9). alin. (5_1) la art. 305, ari. 315_1 
şi lit.J) la an. 325 alin. (l): 
abrogă art. 22 alin. (11). art. 316aUn. (11) 
Ut. b) şi art. 329:
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)—(6) până la data de 31 decembrie 
2019.

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

12 modificări prin O.U.G. nr. 3/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2017 
completări prin

M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 modifică ari. 47 Ut. c). an. 51 alin. (1) Ut. 
a), art. 52 alin. (1), art. 78 alin. (2) Ut. a) 
pct. iv), art. 111 alin. (l), art. 140, art. 143 
alin. (2) şi (4), art. 144, art. 145 alin. (2). 
art. 146 alin. (6) şi (8). art. 148 alin. (!)• 
(3). an. 149, art. 160 alin. (3), art. 161 
alin. (2), art. 162 alin. (3). art. 170 alin.
(2), art. 171 alin. (3). art. 172 alin. (3), art. 
173, an. 176 alin. (7). art. 177 alin. (3), 
art. 178 alin. (1). (3) şi (4) şi ari. 179 alin.

M. Of. nr. 584/21 iul. 2017

(V;
introduce art. 22_1, alin. (7) la ari. 48. pct. 
4 la art. 60;
abrogă art. 51 alin. (1) Ut. b), art. 139 alin. 
(2) şi (3). art. 157alin. (3), art. l76aUn. 
(5). art. 177 alin. (2). ari. 178 alin. (2) şi

13 modificări prin L. nr. 2/2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 36/12 ian. 2017 modifică art. 100, art. 101 alin. (9). art. 
132 alin. (2), art. 153 alin. (2), art. 160 
denumirea marginală şi alin. (1), art. 168 
alin. (9) şi art. 169 alin. (1) şi (6): 
introduce alin. (9_l)-(9_3) la art. 168: 
abrogă art. 153 alin. (1) Ut. e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)

14 modificări prin U. Of. nr. 79/30 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 9/2017 modifică art. 8 şi art. 3_4 alin. (4): 
introduce Ut. r_l) la art. 76 alin. (2). Ut. f) 
la art. 142. art. 8_1 şi alin. (5) la ari. 3_4

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

Consiliul Legislativ • Pag. 3 din 212 februarie 2022



15 completat pHn L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce la an. 453

16 modificări prin L. nr. 61/2017 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

abrogă an. 133 alin. (7) la dala de 1 
ianuarie 2018

17 modificări prin L. nr. 107/2017 M. Of. nr. 376/19 mai 2017
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică aii. 456 alin. (J) Ut. d)

18 modificări prin L. nr. 136/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 modifică art. 60 pct. 3 şi art. 423 alin. (3): 
introduce art. 448_} şi 448_2

19 modificări prin L. nr. 177/2017 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobă O. U. G. nr. 3/2017 şi modifică art. 
22 alin. (4). art. 25 alin. (4) lit. c). an. 48 
alin. (3), art. 53 alin. (1) lit. e), art. 54, art. 
55 alin. (3), art. 76 alin. (4) lit. t). art. 78 
alin. (2) Ut. a), art. 125 alin. (1) ultima teză 
şi alin. (7). art. 139 alin. (1) lit. o), art. 155 
alin. (1) lit. d), art. 169 alin. (î) lit. c). art. 
169 alin. (3) - (3_2). an. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2). art. 174 alin. (1) lit. 
d). art. 179 alin. (1) lit. c). art. 281 alin. (1) 
şi (8), art. 286 alin. (!) Ut. c). art. 287 Ut. 
d). an. 316 alin. (8), alin. (9). alin. (11) Ut. 
h). alin. (12) partea introductivă şi Ut. e). 
art. 336pct. 4, art. 342 alin. (1) şi (2). art. 
359. art. 369 alin. (5), art. 371 alin. (1). 
an. 374 alin. (2). art. 377 alin. (3) şi (4). 
art. 379 alin. (1). art. 380partea 
introductivă, art. 382 alin. (2), art. 385 
alin. (2) şi (4). art. 387 alin. (1), art. 388 
partea introductivă, art. 390 alin. (2). art. 
393 alin. (2) şi (4), modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlul Vili: 
introduce Ui. k) la an. 13 alin. (2), alin. (2) 

la art. 47. alin. (8) la art. 48. alin. (5_1) la 
an. 107, Ut. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2). alin. (IJ) la art. 115, alin. (8_l) la 
art. 125, Ut. e) la art. 169 alin. (J), alin.
(13) la art. 342, alin. (3) şi (4) la art. 366. 
secţiunea a V2_7- a cu art. 393_1 la titlul 
Viii cap. I. art. 487J:

abrogă art. 281 alin. (9), art. 3)6 alin. 
(19). an. 360. art. 361. art. 363 alin. (4)

20 modificări prin O.G. nr. 4/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 140; 
introduce alin.(3) la art. 158

Consiliu! Legislativ - 2 februarie 2022 Pag. 4 din 21



r-'-jo-iwma'Mriv.ww: *»
21 modificări piln O.G. nr. 25/2017 , M. Of. nr. 706/31 aug. 2017

, Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 72/2018 
completări prin

modifică art. 76 alin. (4) Hi. o), ari. 116 
alin. (1). art. 142 Ut. s) pct. 6, art. 235, ari. 
236, art. 237, anexa nr. !;

M. Of. nr. 260/23 mar. 2018

introduce Ut. n) Ia art. 25 alin. (3), art. 
67_1, alin. (8_1) la art. 85, alin. (4_1) la 
art. 86

22 rectificare M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 rectifică anexa nr. 1 la titlul Vili
RECTIFICARE

23 modificări prin L. nr. 196/2017 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017
Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin. (3) şi alin. (6) partea 
introductivă:
abrogă an. 465 alin. (2_1)

24 modificări prin L. nr. 209/2017 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică, la 1 ian. 2018, art. 456 alin. (2) 
Ut. a) şi art. 464 alin. (2) Ut. i):

introduce Ut. x) Io art. 456 alin. (1), Ut. z) la 
art. 464 alin. (1) şi Ut. s) la art. 464 alin. (2)
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25;moclificări prin O.U.G. nr. 79/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 modifică art. 2 alin. (2), art. 25 alin. (3)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lit.h), art. 25 alin. (4) Ut. p), art. 47 alin. (1) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6). art. 52, art. 54, 

art. 60pct. 2, art. 64 alin. (1) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) Ut. i) şi alin.
(5) Ut. k) şi l), art. 72 alin. (2). art. 73 alin.
(2) , art. 75 aUn.(l). art. 76 alin. (2) Ut. 
r_î), art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
Ut. a) partea introductivă şi lit.b), art. 84 
alin. (8), art. 85 alin. (6), art. 86 alin. (4) şi
(6) . art. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi 
alin. (5) , art. 99, art. ÎOO, art. 101 alin. (2) 
şi alin. (9)prima teză. art. 107 alin. (1), ari.
110 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 
aUn.(l) şi alin. (2) partea introductivă, art. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137 alin. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4). art. 140. art. 141 
Ut. b), art. 142 Ut. f). art. 143 alin. (2) 
prima teză şi alin. (5), ari. 145 alin. (1) 
partea introductivă, art. 146 alin. (1), (3). 
(4). (5), (6), (7) şi (8), art. 147 alin. (10), 
(12), (15) şi (18), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului II al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului 11 al titlului V, 
art. 151, titlul capitolului 111 al titlului V, 
art. 153 alin. (1) Ut. a), art. 154 alin. (1) Ut. 
a), b), f şig), art. 154 alin. (2), titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V. 
ari. 155. art. 156, art. 157 denumirea 
marginală şi alin. (I) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului III al 
titlului V. art. 168 denumirea marginală şi 
alin.(l), (3). (4), (5) şi (8), art. 169 alin. (1),
(3) şi (3_2), titlul .secţiunii a 5-a a 
capitolului IU al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului 111 al titlului V. 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului
111 al titlului V, art. 180, art. 449 alin. (3)
Ut. b), tabelul de la art. 470 alin. (5). 
tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin.
(8);

introduce capitolul 1II_1 cu art. 40_1 - 
40_6, alin. (3) la art. 47, art. 54_1, alin. 
(9) - (12) la art. 133. art. 135_1, alin. 
(5_1) - (5_3) la art. 146, Ut. h) - p) la art. 
154 alin. (1), aUn.(5_l) la art. 168. 
capitolul IXcu art. 220_î - 220_7 după 
cap.VIII al titlului V, alin.(8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) Ut. a) şi h), 
art. 48 alin. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art. 
90. art. 145 alin.(3). art. 147 alin. (2), art. 
149. art. 152, art. 153 alin. (1) Ut. g) - o), 
art. 158 -167, art. 168 alin. (6) şi alin. (9) - 
(9_3), art. 169 alin. (2), (5) şi (6), art. 171 - 
173, art. 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a cu 
ari. 176-179, cap. IV al titlului V cu art. 
184-191, cap. V al titlului V cu art. 192-
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200, cap. VI al titlului V cu ari.201- 208, 
cap. VII cu aii. 209-215.

26 modificări prin O.U.G. nr. 2/2018 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018 prorogă, pentru anul 2018, termenele 
prevăzute la art. 148 alin. (3), precum şi la 
an. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 2018

Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 402/10-mai 2018aprobată prin L. nr. 104/2018

27 modificări prin O.U.G. nr. 3/2018 M. Of. nr. 125/8 feb. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018

modifică art. 139 alin. (1) Ut. o), art. 143 
alin. (4), art. 144 şi art. 168 alin. (5_1); 
introduce alin. (5_4) la art. 146M. Of. nr, 1006/28 nov. 2018

28 modificări prin L.nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 aprobă cu modificări şi completări O.G. 
25/2017 şi modifică art. 68 alin. (5) Ut. h), 
art. 68 alin. (7) Ut. d), art. 76 alin. (3) Ut. 
g). art. 76 alin. (4) Ut. t), art. 78 alin. (2) Ut. 
a) pct. (iv), art. 142 Ut. s) pct. 6, art. 310 
alin. (1);

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 
pentm modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce alin. (10) la art. 25; 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. n)

29 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L, nr. 145/2018

modifică art. 67 alin. (1), art. 67_1, art. 68 
alin.(l), art. 69 alin. (1), (2), (5), (6) şi (9), 
art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79 alin. 
(2) şi (3), art. 85 alin. (4). ari. 85 alin. (6). 
(8) şi (8_1), art. 86, art. 87 alin. (1) şi (3), 
art. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă 
şi alin. (3) Ut. b) şi c), art. 102 alin. (2). art. 
106 alin. (4), art. 107, art. 116 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2) Ut. a), alin. 
(4) şi (5), art. 118, art. 119 alin. (1), (2) şi 
(4). art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, 
art. 130 alin. (4), art. 131 alin. (2) şi (4), 
art. 132 alin. (2). art. 148, art. 150, art.
151, art. 154 alin. (1) partea introductivă. 
Ut. a), h) şi i) şi alin. (2), art. 155, art. 170, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a cap. III al 
titlului V, art. 180, art. 182, art. 183, art. 
230 alin. (5) Ut. e) şi f), art. 231 alin. (1);

M. Of. nr. 515/22 iun, 2018

introduce Ut. a_l la art. 60pct. 1. Ut. a_l) 
la art. 61. Ut. a_l la art. 64 alin. (1), alin. 
(10) şi (11) la art. 69, art. 691 - art. 69_3, 
cap. II _1 după art. 69_3, art. 72_1, alin.
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2_1) la art. 110, 
art. 120_1, alin. (13) - (19) la art. 133, Ut. 
b_l) la art. 137 alin. (1), Ut. h_l la art. 154 
alin. (1), Ut. i) la art.223 alin. (2);

abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) Ut. 
l), art. 74, art. 75, art. 85 alin. (5), art. 110 
alin. (7) - (13), ari. 116 alin. (6), art. 130 
alin. (5) şi (6), ari. 131 alin. (5). art. 181, 
art. 223 alin. (1) Ut. n), art. 224 alin. (4) Ut.
a)
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30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentai aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 30/2019 
completări prin

modifica ari. 51 alin. (4), ari. 68 alin. (1), 
art. 72 alin. (8). (9) şi (IO), ari. 79 alin. (}) 
şi (4), art. 82 alin. (6), ari. 102 alin. (J). 
art. 106 alin. (3), art. 107 alin. (5), art. 120 
alin. (7). art. 123 alin. (3). (4), (5) şi (6), 
an. 132 alin. (2). art. 148 alin. (2). art. 151 
alin. (2)-(7). art. 170 alin. (2) Ut. a), art.
174 alin. (2). (3). (4). (5) şi (7). art. 174 
alin. (13) Ut. a), art. 180 alin. (3) şi art. 342 
alin. (9) şi (10);
introduce Ut. d) la art. 22 alin. (8). alin. (3) 
la art. 42. alin. (3_1) la ari. 48, alin. (I_l)- 
(1_4) la an. 56. art. 68_1. alin. (7) la art. 
82. alin. (9) la art. 106, alin. (9) ta art. 107. 
alin. (10) la art. 268. lit.J) la art. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la ari. 484; 
abrogă ari. 231 alin. (2) şi titlul Vi 
„Impozitulpe veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în 
România ", cap. JV „Modul de impozitare a 
veniturilor din economii obţinute din 
România de persoane fizice rezidente în 
state membre şi aplicarea schimbului de 
informaţii în legătură cu această categorie 
de venituri", cu art. 238—254

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019

31 modificări prin L nr. 111/2018 M. Of. nr. 422/17 mai 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (1) Ut. t), art. 464 
alin. (1) Ut. t) şi art. 469 alin. (I) Ut. b); 
introduce alin. (6) la art. 456. alin. (6) la 
art. 464 şi alin. (6) la ari. 469

32 modificări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri ftscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 456 alin. (1) Ut. s), art. 464 
alin. (1) Ut. .s) şi art. 469 alin. (1) Ut. c): 
introduce art. 294_1, alin. (7_1) la art. 
460 şi alin. (7_J) la art. 465

33 modificări prin O.U.G. nr. 63/2018 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019

termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) Ut. 
a), alin. (14) Ut. a), alin. (15) Ut. a), art.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

M. Of. nr. 187/8 mar. 2019

34 modificări prin L. nr. 175/2018 M. Of. nr. 611/17 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică la 1 ian. 2019 an. 291 alin. (2) Ut.
g):

introduce Ui. i) la art. 291 alin. (2)

35 completat prin L. nr. 198/2018 M. Of. nr. 646/25 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

introduce Ut. q) la ari. 154 alin. (!)
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36 modificări pfin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
, Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi

pentru modificarea şi completarea unor acte normative
aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 

completări prin

modifică ari. 21 Ut. b) şi c). ari. 133 alin. 
(15), an. 291 alin. (3) Ut. b);

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 introduce alin. (8) la art. 19, Ut. d)-f) la 
art. 291 alin. (3);

abrogă art. 291 alin. (2) Ut. d) şiJ)

37 modificări prin L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 aprobă O.U.G. nr. 3/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

38 modificări prin L. nr. 285/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 modifică art. 453 Ut b)
Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

39 completat prin L. nr. 354/2018 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018
Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce nr. crt 14 la art. 105 alin. (2)

‘>0 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

modifică art. 76 alin. (3) lit. h). art. 105 
alin. (4). art. 122 alin. (4) Ut. a) şi c) şi alin. 
(5), art 125 alin. (4), art 140. art. 142 Ut. 
r), art. 146 alin. (5) şi (5_1), art. 168 alin. 
(5_1). art. 170 alin. (2) Ut. e), art. 220_3, 
art. 331 alin. (6). art 343 alin. (5), anexa 
nr. 1 de la titlul VIII; 
introduce pct. 5 la art. 60. Ut. i) la art. 76 

alin. (3), alin. (5) la art 105, Ut. c) la art. 
133 alin. (15). alin. (15_1) la ari. 133. art 
I38_l. lit. r) la art. 139 alin. (1), alin. (5_5) 
la art. 146, Ut. r) la art. 154 alin. (1), Ut i) 
la ari. 157 alin. (1), Ut. l) la art. 220_4 alin. 
(1). alin. (4_î) la art 220_6, alin. (3) la 
art 491:
abrogă art. 342 aUn.(5), (6) şi (11) - (13), 
art 343 alin. (3)

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

41 modificări prin L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 89/2018 şi modifică art 456 alin. (1) Ut.Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative introduce Ut. g) - j) la art. 291 alin. (3), 

alin. (3) - (6) la art 351, lit. s) la art 456 
alin. (2). alin. (3_1) la art. 456
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42 modificări pfin L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2016 privind modificarea şi completarea unor acte 
nonnative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

modifica art. 25 alin. (3) lit. b) pci. 3. art.
25 alin. (4) lit. i), ari. 40_2 alin. (I). (3), (4) 
fi (7), an. 40_5 alin. (4). ari. 41 alin. (7). 
art. 56 alin. (1_1). art. 56 alin. (1 _4) lit. h). 
art. 68_1 alin. (7). art. 72 alin. (8). ari. 82 
alin. (6). art. 115 alin. (1). an. 116 alin.
(1), an. 116 alin. (2) lit. a), art. 123 alin.
(3) şi (4). art. 287 lit. d), an. 291 alin. (3) 
lit. c) pct. 3, art. 348 alin. (1); 
introduce alin. (4_1) la art. 25, lit. e_l) la 
art. 53 alin. (1), alin. (6) la art. 78. alin.
(12) la art. 101, lit. m) la art. 114 alin. (2), 
lit. c) la an. 116 alin. (2). alin. (31) la art. 
116. art. 123 J, alin. (7)-(10) la art. 130; 
abrogă art. 68_J alin. (8)-(ll). art. 72 alin. 
(9). (10). (II) şi (12). art. 79 alin. (1). (2). 
(3). (4) şi (5), art. 82 alin. (7). art. 102 alin. 
(1). (2) şi (3), an. 123 alin. (5) şi (6)

43 rectificare M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 rectifică art. 138_1 alin. (1)
RECTIFICARE

44 modificări prin O.U.G. nr. 15/2019 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019

prorogă pentnt anul 2019. termenul de 15 
manie inclu.nv prevăzut pentru depunerea 
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv;
prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru plata 
impozitului pe venit şi a contribuţiilor 
sociale obligatorii, datorate de persoanele 
fizice, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv: prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la 
art. art. 151 alin. (24) până la data de 16 
august inclusiv: prorogă pentni anul 2019, 
termenul de 15 mai'tie inclusiv prevăzut la 
art. 133 alin. (15) lit. a) pentru acordarea 
bonificaţiei, până la dala de 31 iulie 2019 
inclusiv.

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019

45 modificări prin L. nr. 60/2019 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege pentoi modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 266 alin. (1) pct. 28. art. 314 
alin. (1) lit. a) şi art. 314 alin. (3); 
introduce art. 274_1, alin. (8) - (12) la art. 
278, lit. fi la art. 286 alin. (1) şi lit. d) la 
art. 319 alin. (5)

46:modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică titlul secţiunii a 10-a a cap. III 
titlu V, art. 180 denumirea marginală, art. 
180 alin. (2) şi (3). art. 182; 
introduce lit. s) la art. 139 alin. (1). lit.c) la 

art. 180 alin. (1); 
abrogă art. 142 lit.t)
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“7 modificări prin M. Of. nr. 403/23 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

O.U.G. nr. 31/2019 modifica ari. 291 alin. (2) Iii. e); 
introduce Ut. k) ia art. 291 alin.'(3)

«8 modificări prin M. Of. nr. 427/30 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 22/2021

O.U.G. nr. 35/2019 abrogă art. 122 alin. (5)

M.Of. nr. 254/12 mar. 2021

<9 modificări prin O.U.G. nr. 43/2019 M. Of. nr. 507/21 iun. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

modifică art. 60 pct. 5

50 modificări prin L. nr. 156/2019
Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 modifică art. 25 alin. (4) Ut. i) pct. 1

51 modificări prin L. nr. 172/2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 modifică art. 270 alin. (3) lit. b). ari. 316 
alin. (9) şi art. 316 alin. (11) lit. h); 
abrogă art. 270 alin. (4) Ut. c)

52 modificări prin L. nr. 179/2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 modifică art. 7pct. 15

53 modificări prin L. nr. 185/2019 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice

modifică art. 456 alin. (1) Ut. s). art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi art. 469 alin. (1) Ut. c)

54 modificări prin M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

L. nr. 263/2019 modifică ari. 146 alin. (8), art. 168 alin. (8) 
şi anexa nr. 1 titlul VIII nr. crt. 10-12; 
abrogă art. 146 alin. (5_l)-(5_5). art. 168 
alin. (5J)

55 modificări prin O.U.G. nr. 89/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 51_1 alin. (1) şi 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 252/2021

M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 modifică art. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de 
la titlul MII - Accize şi alte taxe speciale

M. Of. nr. 988/15 oct. 2021

56 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 342 alin. (1) şi (2) începând 
cu anul 2020.

Consiliul Legislativ - 2 februarie 2022 Pag. n din 21



57 modificări pfin O.G. nr. 6/2020 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020 modifică ari. 13 alin. (2) lit.j), ari. 40_6. 
an. 267 alin. (2) şi (3). ari 294 alin. (2) Ut.

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea q,-i 324 alin (4) şi (5) ari 325 alin (2)'

* introduce ht.j) şi g) la ari. 13 alin. (I). pct.
4_} la an. 40_J, pct. 11-13 la ari. 40_1. 
an. 40J-40J0, an. 270J. alin. (9) - (11) 
la ari. 275, alin. (2_1) la an. 294. alin. (6) 
şi (7) la an. 321, alin. (1_1) la ari. 325: 
abrogă ari. 337 alin. (2) Ut. f) şi g): 

suspendă aplicarea ari. 324 alin. (4)-(6) 
până la dala de 31 dec. 2022

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

58 modificări prin O.U.G. nr. 29/2020 M. Of. nr. 230/21 mar. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare

in anul 2020. termenul de 31 manie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1). art. 
467 alin. (l) şi la an. 472 alin. (1) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv: 
in anul 2020, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2). pentnt 
acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul 
local, se prorogă până la dala de 30 iunie 
inclusiv.

59 modificări prin L. nr. 32/2020 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export- 
Import a României EXIMBANK • S.A.. precum şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4_1):
introduce pct. 48 la art. 7 şi Ut. l) la art. 13
alin. (2)

60 modificări prin O.U.G. nr. 48/2020 M. Of. nr. 319/16 apr. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-fiscale

modifică art. 437;
introduce alin. (1 _5) la art. 56. Ut. u) la 

art. 76 alin. (4). Ut. u) la art. 142:

61 modificări prin O.U.G. nr. 69/2020 M. Of. nr. 393/14 mai 2020 modifică art. 121. art. 151 alin. (22) - (24). 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 168 alin. (5). art. 174 alin. (22). an. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

316 alin. (9);
introduce Ul.f_l) la art. 153 alin. (1). art. 
157_1. alin. (IJ) şi (1_2) la art. 168. alin. 
(23) şi (24) la art. 174: 
abrogă art. 151 alin. (26)

62 completat prin O.U.G. nr. 70/2020 M. Of. nr. 394/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2. pentru preiungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 
completări prin

introduce alin. (11) la art. 25

M.Of. nr. 755/19 aug. 2020

63 modificări prin L. nr. 68/2020 M. Of. nr..443/26 mai 2020 modifică art. 456 alin. (1) Ut. h) 
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal
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6-» completat prin L. nr. 104/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020
Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

introduce Ut. e) la art. 60 pct. I

65 completat prin !M. Of. nr. 623/15 iul. 2020L. nr. 131/2020
Lege pentru completarea alin. (6) al art. 270 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

introduce Ut. d) la art. 270 alin. (8)

66 modificări prin L. nr. 153/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 modifică art. 118 alin. (2) lit.b); 
introduce Ut. t) la art. 25 alin. (4), alin. 
(J_6) şi (1_7) la art. 56. alin. (I_J) la ari. 
123;
abrogă art. 53 alin. (3)

67 modificări prin L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică art. 137 alin. (1) Ut. b): 
introduce pct. 6 la art. 60, lit.j) la art. J22 
alin. (4), Ui. d) la art. 319 alin. (10), alin. 
(IJ) la ari. 321

68 completat prin O.U.G. nr. 181/2020 M. Of. nr. 988/26 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene

introduce alin. (4_2) la art. 68. Ut. v) la art. 
76 alin. (4) şi Ut. la ari. 142

69 modificări prin L. nr. 230/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 modifică art. 456 alin. (4) şi art. 464 alin. ■ 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (4) la data de 1 ianuarie 2021

70 modificări prin L. nr. 239/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

U. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 25 alin. (3) lit.b)pct. 2 şi alin. 
(9). art. 28 alin. (3) Ut. h) şi i), art. 62 Ut. 
o_l), art. 68 alin. (4_1); 
introduce pct. 2_1 la art. 25 alin. (3) Ut. b). 

Ut. i_l) şi i_2) la art. 25 alin. (4), Ut. v) la 
an. 76 alin. (4)

71 modificări prin L. nr. 241/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 459 alin. (1)

72 modificări prin L. nr. 248/2020 M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică ari. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3

73 rectificare !M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020 rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr.
. 239/2020 (referitor la completarea art. 76 
alin. (4) cu Ut. x). in loc de Ut. v))

RECTIFICARE
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74 modificări prin L. nr. 258/2020 M. Of. nr; 1110/20 nov. 2020
Lege pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 
stupului şi pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

modifică art. 103 alin. (1) Ut. a)

75 modificări prin L. nr. 262/2020 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4) îil. i) şi art. 56 
alin. (1__^1);
introduce alin. (1_I) la art. 22
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76 modificări prin L. nr. 296/2020 M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 7pct. 18, pct 26 Ut. d), pct. 37 
şi 40, art. 12 lit.h), i), m) şi s). art. 13 alin. 
(!) Ut. c), art. 14 Ut. a), ari. 22 alin. (2), (4) 
şi (5), art. 25 alin. (4) Ut. q). art. 26 alin.
(1) partea dispoziiivă a lit.c), art. 35, ari.
39 alin. (6), art. 40_6 alin. (6), art. 43 alin. 
(5) Ut.a), art. 53 alin. (2) Ut. b), art. 54, art. 
59 alin. (2), art. 60 pct. 6, art. 66, art. 68 
alin. (2) Ut. c), art. 76 alin. (2) Ut. p), prima 
teză a alin. (3). alin. (4) Ut. a), (t) şi (u), art. 
78 alin. (1), (2) Ut. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5) . art. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (11), 
art. 85 alin. (1) - (4) şi (6), art. 87. art. 89 
alin. (2), art. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (3) Ut. h) .şi c) şi alin. (4), art. 106 alin.
(6) . art. 107 alin. (3), (5), (8) şi (9), art. 108 
alin. (2), art. 114 alin. (2) Ut. l). art. 115 
alin. (2), art. 116 alin. (2) Ui. b) şi alin. (3), 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi Ut. 
h). art. 119 alin. (1). art. 120 alin. (6), arî. 
122 alin. (4) Ut. a), art. 123 alin. (!) şi (3), 
art. 125 alin. (1) Ut. b) şi alin. (4). arî. 131 
alin. (3) Ut. b), art. 132 alin. (2). art. 135_1. 
art. 138_1 alin. (1), art. 139 alin. (1) Ut. i). 
art. 140 alin. (2), art. 142 Ut. b) şi u), art. 
146 alin. (2_1) şi alin. (9), ari. 147 alin.
(3), titlurile .secţiunii a 5-a şi a 6-a a cap. 11 
al titlului V. art. 151 alin. (12). art. 154 
alin. (1) Ut. a), b), d) şi r), art. 154 alin. (2), 
art. 155 alin. (2), arî. 157 alin. (1) Ut. k), 
aii. 168 alin. (7) şi (7_1), art. 169 alin. (3) 
şi (3_2), art. 170 alin. (2) Ut. e), art. 174 
alin. (10), art. 183, art. 220_4 alin. (1) Ut. 
g), art. 220_7 alin. (2), art. 223 alin. (1) Ut. 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, b), e) 
şi g), art. 224 alin. (9), art. 227 alin. (1), 
an. 228 Ut. a) şi b). ari. 229 alin. (1) Ut. c), 
an. 230 alin. (2) şi alin. (5) Ut. e) şi f), art. 
231 alin. (1), art. 270 alin. (3) Ut. b) şi alin.
(7) , art. 282 alin. (3) Ut. a), art. 291 alin.
(3) Ut. c) pct. 3, art. 295 alin. (1) Ut. a) pct. 
1-5, art. 297 alin. (7) Ut. b), art. 301 alin.
(2) , art. 303 alin. (3) - (5), art. 326 alin. (4), 
art. 331 alin. (2) Ut. e) pct. 1 şi 2, şi alin.
(6), art. 336 pct. 9 şi 18, art. 343 alin. (5), 
art. 346 alin. (3), art. 348 alin. (8), art. 356 
alin. (2), art. 357, art. 358 alin. .(5), art.
359 alin. (1), art. 362 alin. (4) şi (5), arî.
367 alin. (2), art. 401 alin. (2) Ut. b) şi 
alin.(6), art. 402 alin. (5). art. 405 alin. (1), 
art. 412 alin. (9). art. 414 denumirea 
marginală, art. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
Vili, art. 453 Ut. b), art. 456 alin. (1) Ut. h) 
şi s), art. 458 alin. (1) Ut. a) şi c). art. 459 
alin. (3), art. 460 alin. (5) Ut. d) şi alin. (6),
(8) şi (9), art. 461 alin. (6) şi (9), art. 462 
alin. (2), art. 464 alin. (2) Ut. g), art. 466 
alin. (6), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1) 
lit.i), art. 471 alin. (3). art. 488, art. 489 
alin. (1). art. 491 alin. (2), art. 493 alin. (8); 
introduce art. 8_1, alin. (10_1) la art. 22, 

alin. (2_1) şi alin. (12) şi (13) la art. 25, Ut. 
f_l) la art. 25 alin. (4), alin. (4) şi (5) la 
arî. 29. alin. (2_1) la art. 31, cap. IV_1
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cuprinzând art. 42_1- 42_11, alin. (5) - (7) 
la art. 45. Ut. n) la art. 53 alin. (1) alin. 
(2_]) la art. 59, Ut. k_l) şi k_2) la art. 68 
alin. (7). alin. (7_1) la art. 68. art.68_2, Ut. 
t_J) la art. 76 alin. (4), Ut. m') şi y) la art.
76 alin. (4), alin. (2_1)' la ari. 78, alin.
(2_1) şi (2_2) la art. 82, alin. (2_1) la art. 
83, alin. (3_1) la art. 84, alin. (4J1) - (4_9) 
la art. 85. Ut. a_l) la art. 93 alin. (2), alin. 
(3) şi (4) la art. 100, nr. cri. 15 la art. 105 
alin. (2), Ut. a_4 la art. 114 alin. (2).
Ut.k_l) şi n) la art. 114 alin. (2), alin. (1_2) 
la art. 115, alin. (3_2) şi (3_3) la art. 116, 
alin. (9) la art. 120, alin. (1_2) şi (8) la art. 
123, alin. (3_1) la art. 130, alin. (15J2) - 
(15_8) şi alin. (20) la ari. 133, art. 135_2, 
art. 139_î,pct. 7 la art. 142 Ut. s). Ut. w) - 
z) la art. 142, alin. (9_2) şi (12) la art. 146, 
alin. (1_1) şi (3_2) la art. 147, art. 147_1. 
alin. (7_1) şi (19_1) la art. 151, art. 157_2, 
alin. (2_1) şi (11) la art. 168. alin. (1_1) la 
art. 169, ari. 169_I, alin. (7_1), (10_1) şi 
(18_1) la art. 174, alin. (2__1) la art. 220_6, 
alin. (1 _1) la art. 220_7, Ut. c_l) la art.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) 
la art. 230, alin. (1_1) la art. 270, lit.J) la 
art. 287, alin. (6_1) şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_1) la art. 326, Ut. 1) la art. 331 alin. 
(2), alin. (6_1) la art. 340, Ut. e) la art. 345 
alin. (2). Ut. y) la art. 456 alin. (1), alin. 
(6_1) la art. 456, alin. (12_1) la art. 461, 
alin. (4_1) la art. 462, alin. (7) la ari. 464, 
alin. (9_1) la art. 466, alin. (4_1) la art.

• 467, alin. (7) la art. 469, alin. (8) la art.
471, alin. (1 _î) la art. 491, art. 495_2; 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 2_1, art. 
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (8_1), art.
86, art. 123 alin. (1_1), art. 169 alin. (3_1), 
art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) 
Ut. c) şi h), art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin.
(11): in cuprinsul titlului IV — „Impozitul 
pe venit” şi al titlului V — „Contribuţii 
sociale obligatorii ” din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau în alte acte normative, 
termenul de: 15 martie, inclusiv, pentiai 
depunerea declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoane fizice, precum şi 
termenul de plată al impozitului pe venit şi 
al contribuţiilor sociale obligatorii, 
datorate de persoanele fizice, se înlocuieşte 
cu termenul de: 25 mai, inclusiv;Termenul 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru 
depunerea formularului 230 „ Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat” la art. 
123 alin. (4) şi art. 123_1 din titlul IV— 
„Impozitulpe venit ” al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte 
acte normative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai, inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV — „Impozitulpe 
venit” la art. 62 Ut. p). art. 91 Ut. d), art. 93
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alin. (2) lit a), art. 94 denumire articol şi 
alin. (6). art. 96 denumire articol şi alin. 
(}), art. 98 şi art. 119 alin. (1) se 
înlocuieşte sintagma „aurfinanciar” cu 
„aur de investiţii”.

77 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 318 alin. (1) şi art. 326 alin. 
(4) Ut. d)Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

78 modificări prin O.U.G. nr. 13/2021 modifică art. 25 alin. (4) lit.f_l), art. 76M. Of. nr. 197/26 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (4) lit. a), art. 78 alin. (1), art. 78 alin. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.
82/1991

(2_1) lit. b), art. 107 alin. (5), ari. 142 lit. 
b), art. 146 alin. (2_1), art. 168 alin. (2_1), 
art. 220_6 alin. (2_1), art. 282 alin. (3) lit. 
b), art. 282 alin. (4) lit. c) şi d), ari. 282 
alin. (5). art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 
324 alin. (12), alin. (14) partea 
introductivă şi alin. (16); 
introduce alin. (}5_7)la art. 133
Notă: Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 
din Legea nr. 227/2015privind Codulfi.^cal, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de I martie 
2021 şi se aplică până la intrarea in vigoare a 
art. 1 pct. 160 din Legea nr. 296/2020pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Notă: a) prevederile art. I pct. 2 şi 7-10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României. Partea I. a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) prevederile art. I pct. 11-13 şi 15-17 
intră în vigoare la data de 1 martie 2021; c) Prevederile art. II pct. 14-18 intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă; Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost mocfificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. I pct. 160 din Legea 
nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

79 modificări prin O.U.G. nr. 19/2021 M.Of. nr. 315/29 mar. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fiscal

modifică art. 286 alin. (1) lit. c), art. 297 
alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2); 
introduce alin. (1_3) la art. 123, alin.
(1_2) la art. 325, alin. (2_1) la art. 325; 
suspendă, începând cu data de 1 aprilie 
2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 
inclusiv, aplicarea prevederilor art. 25 alin. 
(4) lit. i_l) şi i_2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi 
art. 142 lit. z)
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80 modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 modifică art. 266 alin. (î) pct. 35. art. 268 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (9) liî. b), art. 275 alin. (2) - (6), art. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal 293 alin. (1) lit. d). art. 297 alin. (4) Ut. c), 

art. 307 alin. (6), art. 314, art. 315, art. 316 
alin. (5). art. 319 alin. (5) lit. d), art. 319 
alin. (6) lit. b);
introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1), alin. 
(15) şi (16) la art. 270, alin. (12) la art.
275, art. 278_J, alin. (11) la art. 282, art. 
292_1, lit. d_l) la art. 293 alin. (1), art. 
315_2 - 315 J. lit. c) la art. 316 alin. (6), 
art. 321 _1:
abrogă art. 275 alin. (7) şi (8). art. 278 

alin. (8) - (12)

81 completat prin L. nr. 196/2021 M.Of. nr. 693/13 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public 
de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

introduce lit. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni 
de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1.

82 modificări prin M. Of. nr. 832/31 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 301/2021 
completări prin

O.G. nr. 8/2021 modifică art. 24 alin. (1) lit. a) pct. 2 şi lit. 
b) pct. 3, art. 24 alin. (5) lit. b) pct. 3, art. 
26 alin. (1) lit. c) partea introductivă la 1 
ianuarie 2022, art. 40_3 alin. (4) partea 
introductivă, art. 40_3 alin. (6)partea 
introductivă, art. 43 alin. (3), art. 62 lit. m). 
art. 84 alin. (10) şi (11), art. 87 alin. (1), 
art. 96 alin. (3) partea introductivă, art. 97 
alin. (7), art. 115 alin. (I_2) şi (2). art. 123 
alin. (1) şi (2), art. 123_1 alin. (2), art. 
123_1 alin. (5), art. 147 alin. (1_1). art.
169 alin. (1_1). art. 218, art. 220_7 alin. 
(1_1), art. 224 alin. (5), art. 229 alin. (1) 
lit. c) pct. 1 subpct. (iii), art. 229 alin. (1) 
lit. c) pct. 3 subpct. (ii), art. 266 alin. (1) 
pct. 35 lit. a) şi pct. 36 lit. a), art. 270 alin. 
(12) lit. a), art. 315 alin. (4). art. 317 alin. 
(1), art. 317 alin. (3) şi (10), art. 456 alin. 
(1) lit. p) şi s). ari. 459 alin. (1) lit. b), art. 
464 alin. (1) lit. s) şi u), art. 469 alin. (1) 
lit. c). art. 469 alin. (2), art. 481 alin. (1); 
introduce lit. d) la art. 16 alin. (3), alin.

şi (‘^_^) d0_3, lit. d) şi e) la
art. 40_3 alin. (6). alin. (8) şi (9) la ari. 45, 
nr. crt. 16 la art. 105 alin. (2) la 1 ianuarie 
2022, alin. (2_2) la art. 110, alin. (2_1) la 
art. 115, alin. (1_1) la art. 116, alin. (3_1) 
la art. 123_1, alin. (21) la art. 133, alin. 
(2_2) la ari. 146, alin. (2_2) la art. 168, 
alin. (2_2) la art. 220_6, lit. c_l) la art.
229 alin. (1), alin. (2_1) la art. 230, alin.
(9) la art. 230, alin. (1_1) la art. 231, lit. 
fj) la art. 293 alin. (!) la 1 nov. 2021, 
alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021, lit. k_l) 
la art. 294 alin. (!) la 1 nov. 2021, alin. (4) 
la art. 294 la 1 nov. 2021, alin. (2_1) la art. 
316, alin. (2_1) la art. 317, alin. (9)-(16) la 
art. 471;
abrogă art. 40_3 alin. (8). art. 116 alin. 
(3_3) şi (4), art. 469 alin. (1) lit. d)

M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021
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63 completat prin L. nr. 286/2021 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021
Lege pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce Ut. m) la art. 291 alin. (3)

84 completat prin L. nr. 287/2021 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021
Lege pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul ftscal

introduce Ut. n) la art. 291 alin. (3)

85 modificări prin L. nr. 291/2021 M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021
Lege pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 291 alin. (3) Ut. a)

86 modificări prin L. nr. 301/2021 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modijică art. 111 alin. (4) şi (5), art. 456 
alin. (1) lit. s). art. 464 alin. (J) Ut. s) şi art. 
469 alin. (1) Ut. c):
introduce alin. (4^1) şi (4_2) la art. 42_5 şi 
alin. (10) la art. 45

87 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 76 alin. (4) lit. a), art. 100 
alin. (1). art. 101 alin. (12), art. 115 alin. 
(l_2). art. 132 alin. (2), art. 142 lit. b) şi r), 
art. 154 alin. (l) Ut. h), titlul secţ. a 3-a din 
titlul V "Contribuţiisociale, obligatorii” 
cap. 111, titlul secţ. a 4-a din titlul V 
"Contribuţii sociale obligatorii ” cap. UI. 
art. lOSalin. (1). (5). (7) şi (7_1). art. 169 
alin. (1) Ut. a) şi art. 291 alin. (3) Ut. c) pct.
3:
aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) Ut. 
l_l) l_3). an. 76 alin. (4) Ut. x) şi art. 142 
Ut. z) se suspendă începând cu data de 1 
ianuarie 2022 şi până la data de 31 
decembrie 2022 inclusiv;prevederile art.
291 alin. (3) Ut. o) se aplică pentru livrările 
de energie termică efectuate începând cu 
data de 1 ianuaiie 2022; 
introduce Ut. ş) la aii. 139 alin. (1), Ut. aa) 
la art. 142, Ut. f_2) şif_3) la art. 153 alin. 
(1). Ut. a_]) la art. 155 alin. (l). Ut. ţ) la 
art. 157 alin. (1). art. 157J. art. 169_2. Ut. 
m) la art. 220_4 alin. (1). pct. 5 la aii. 291 
alin. (3) lit. c). Ut. o) la art. 291 alin. (3), 
alin. (3_l) şi (3_2) la art. 291 ;ahrogă art. 
101 alin. (11) şi art. 114 alin. (2) Ut. n), art. 
IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la 
introducerea Ut. l) la art. 293 alin. (1) - la 
data de 13 ianuarie 2022) şi art. 1 pct. 160 
din Legea nr. 296/2020 (cu referire la 
modificarea art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3 - 
la data de 1 ianuarie 2022)

68 completat prin L. nr. 322/2021 M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021
Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

introduce alin. (4) la art. 42. alin. (2_1) la 
art. 56

Consiliul Legislativ - 2 februarie 2022 Pag. 19 din 21



89 modificări prin O.G. nr. 4/2022 M. Of. nr. 92/28 ian. 2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea 
unui termen

modifică art. 336pct. 2, 3. 5. 8. 9. Î4. 21 şi 
22, art. 338 Ut. b), art. 340 alin. (J) Ut. b)- 
d), alin. (3) partea introductivă şi alin. (!0) 
şi (11), art. 341 alin. (1), ari. 349 alin. (2)-
(7) , art. 350 alin. (1) Ut. b) şi alin. (2), art. 
351 alin. (1) Ut. b), art. 353 alin. (2)-(7), 
art. 362 alin. (1) şi (2). art. 364 alin. (1) Ut. 
a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (1) Ut. 
c), art. 395 alin. (3). art. 396 denumirea 
marginală şi alin. (4). art. 397 alin. (1) Ut. 
a), b) şi d) şi alin. (4), titlul Vili cap. 1 titlul 
secţ.l5, art. 400 denumirea marginală, 
titlul VIII cap. I titlul secţ. 16, art. 401, art. 
402 alin. (2), alin. (3) Ut. a) şi alin. (4), art. 
402 alin. (6)-(10), art. 405, art. 406 alin.
(1) Ut. a), alin. (3) şi alin. (5), art. 407, art. 
408, art. 409 alin. (1), art. 412 denumirea 
marginală şi alin. (1), (2) şi (4), titlul secţ. 
17, art. 413, art. 414 -419, art. 422, art.
423 alin. (3), art. 449 alin. (1) Ut. d), art. 
449 alin. (3) Ut. d) şi art. 449 alin. (5): 
introduce Ut. c) la ari. 273 alin. (2), Ut. 
g_l) la art. 293 alin. (1), Ut. Jf) şi l_2) la 
art. 294 alin. (1). an. 335_l.pct. 7_1. 8_1. 
14_1, 16_1, 21J, 21J şi 29 la art. 336, 
alin. (11_1)-(11_3) la art. 340, alin. (1_1)- 
(1_7) şi alin. (14)-(19) la art. 342, alin.
(12) la art. 343, alin. (3)-(7) la art. 350, 
alin. (1_1) şi (7)-(12) la art. 351, alin. (8)- 
(9) la art. 353, alin. (3_1) şi (3_2) la art. 
363, Ut. l_l) la art. 367 alin. (1), alin. (7) şi
(8) la art. 367, Ut. c_l) la art. 395 alin. (1), 
lit.j) la art. 397 alin. (1), alin. (5) şi (6) la 
art. 397, alin. (7) la art. 400, alin. (10_1) şi 
(12_1) la art. 402, art. 402_1, alin. (7) şi 
(8) la an. 406, titlul suhsecţ. 1 cu art. 413 
după titlul secţ. 17, ,mbsecţ. 2 cu art. 414- 
416_6 după art. 413, art. 414_1-414_18, 
art. 416_1-416_6. subsecţ. 3 cu art. 417 
după art. 416_6, subsecţ. 4 cu art. 418 
după art. 417, subsecţ. 5 cu art. 419 după 
art. 418, Ut. d) la art. 424 alin. (1), Ut. k) la 
art. 449 alin. (1) şi Ut. r) la art. 449 alin.
(2) ; abrogă art. 336pct. 18, art. 337 alin. 
(4) şi (5), art. 349 alin. (8) şi (9), art. 351 
alin. (2), art. 353 alin. (1) Ut. c), art. 402 
alin. (5) şi an. 406 alin. (4)

Prevederile art. I pct. 5 referitor la art. 336 pct. 5, pct. 11,22 şi 23, pct. 25-36, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (2), 
pct. 38, pct. 40 şi 41, pct. 47-50, intră în vigoare la 1 februarie 2022. Prevederile art. I pct. 90 şi 91 intră în vigoare 
în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prevederile art. I pct. 1-3 şi 44 intră în vigoare la 1 iulie 2022. Prevederile art. I pct. 4, pct. 5 referitor la art. 336 
pct. 2 şi 3, pct. 6-10, pct. 12-21, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (1), pct. 39, pct. 42 şi 43, pct. 45 şi 46, pct. 51-89, 
pct, 92, art. II şi art. IV se aplică de la 13 februarie 2023. Prevederile art. I pct. 24 intră în vigoare la 1 ianuarie 
2031.
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90 modificări prin O.G. nr. 11/2022 :M. Of. nr. 97/31 ian. 2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene

modifică art. 25 alin. (4) Ut. i), art. 56 alin. 
(î_3), art. 68_2 alin. (3), ari. 336pcl. 4 Ut. 
d). art. 342 alin. (3), (4), (9) şi (ÎO), art. 
359, art. 402 alin. (II), art. 403 alin. (2), 
ari. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 alin. (I) Ut. 
h), art. 409 alin. (2), art. 410 alin. (1), art. 
432 alin. (I), art. 434, art. 435 alin. (3) şi 
(4), an. 435 alin. (9) Ut. a), art. 439 alin. 
(2) Ut. a) şi b), art. 442 alin. (2), art. 449 
alin. (2) Ut. e). art. 450 alin. (î); 
introduce alin. (17_î) la art. 41, alin. (5) 

la art. 42, alin. (11) şi (12) la art. 45, Ut. 
b_I) la art. ÎÎ3, alin. (3) la art. 439, alin. 
(3__î) la art. 442; 
abrogă art. 56 alin. (î_2)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 852/20 dec. 2010L. nr. 263/2010

Lege privind sistemul unitar de pensii publice
(V. O.C.C. nr. 297/2012 - M. Of. nr. 309/9 mai 2012 (art. 196 lit. j); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 260/9 apr. 2014))

1 promulgată prin D. nr. 1224/2010 M. Of. nr. 852/20 dec. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de 
pensii publice

2 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013

M. Of. nr. 891/30 dec. 2010 modifică art. 3 alin. (]) Ut. f). art. 7. art. 27 
alin. (]) lit. c) şi e). art. 27 alin. (3). art. i5, 
art. 34, art. 35 alin. (l). art. 37. an. 39. art. 
40. art. 42. art. 44. art. 48 alin. (l). art. 98 
alin. (5), art. 129 alin. (J) lit. c), art. 175: 
introduce Iii. d) la art. 6 alin. (!) pct. 1; 
abrogă art. 6 alin. (!) pct. VI, art. 11 alin. 
(5). (6) şi (7), art. 31 alin.(9). art. 32 alin.

M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

(6)

3 modificări prin L. nr. 283/2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar

prorogă termenul de la art. 193 alin. (2) 
până la 1 ianuarie 2013

* admisă excepţie D.C.C. nr. 297/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 309/9 mai 2012
Decizia nr. 297 din 27 martie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi 
art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

art. 196 lit.j), in măsura în care se aplică şi 
consilierilor de conturi

5 modificări prin D.C.C. nr. 297/2012 M. Of. nr. 309/9 mai 2012
Decizia nr. 297 din 27 martie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi 
art. 196 Iii. j)din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 196 lit.j) (termenul se 
împlineşte la data de 23 iunie 2012). după 
care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) 
din Constituţia României

6 modificări prin L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică, la 1 septembrie 2012, art. 155

7 admisă excepţie D.C.C. nr. 680/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 566/9 aug. 2012
Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma „în raport cu vârsta, conform 
tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73 alin.

0)

8 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 1 februarie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012
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9 moilificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

abroga, la data de J februarie 20] 4. ari.
143

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 956/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 838/12 dec. 2012
Decizia nr. 956 din 13 noiembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiiior art. 149 şi 151 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii pubiice

dispoziţiile art. 151 alin. (2) sunt 
constituţionale în măsura în care se 
interpretează că nesoluţionarea 
contestaţiilor şi necomunicarea în termenul 
legal a hotărârilor Comisiei Centrale de 
Contestaţii, respectiv ale comisiilor de 
contestaţii care funcţionează în cadrul 
Ministerului
Apărării Naţionale. Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Sen-iciului 
Român de Informaţii nu împiedică accesul 
la Justiţie.

11 modificări prin O.U.G. nr. 1/2013 M. Of. nr. 53/23 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată prin L. nr. 3/2013

modifică art. 102 alin. (2) - (4). art. 170: 
introduce alin. (2_1) la art. J02: 
stabileşte valoarea punctului de pensie 
pentru 2013M. Of. nr. 93/14 feb. 2013

12 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

13 modificări prin L. nr. 3/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 93/14 feb. 2013 aprobă O.U.G. nr. 1/2013

i« modificări prin L. nr. 37/2013
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

M. Of. nr. 131/12 mar. 2013 modifică art. 73. ari. 76. art. 104 alin. (3) 
Ut. a), art. 196 Ut. j); 
abrogă art. 3 alin. (1) Ut. s)

15 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentm aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013

16 modificări prin L. nr. 380/2013 M. Of. nr. 842/30 dec. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii pubiice

modifică art. 158 alin. (1); 
introduce Ut. a_]) la ari. 55 alin. (1)

17 modificări prin L. nr. 155/2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

M. Of. nr. 444/22 iun. 2015 modifică art. 55 alin. (1) Ut. b) şi tabelul 2, 
art. 158;
abrogă art. 55 alin. (1) Ut. a_l) şi tabelul
1 I
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18 corfipletat pi'in L nr. 192/2015 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015
Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

introduce art. 169 1

19 modificări prin L. nr. 325/2015 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifică art. 30 alin. (2)

20 modificări prin O.U.G. nr. 65/2015 M. Of. nr. 986/31 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 29 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

aprobată prin L. nr. 108/2016

introduce alin. (I_l) şi (1_2) la art. 29

M.Of. nr. 406/30 mai 2016

21 modificări prin L. nr. 108/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2015 pentai completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 406/30 mai 2016 aprobă O.U.G. nr. 65/2015

22 modificări prin L. nr. 142/2016
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

M. Of. nr. 528/14 Iul. 2016 modifcă art. 6 alin. (2), art. 60. art. 65 
alin. (4), art. 65 alin. (5)

23 modificări prin L. nr. 155/2016 M. Of. nr. 545/20 iul. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 56 alin. (5), art. 57 alin. (3)

2“ completat prin L. nr. 172/2016 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016
Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin.(3_l) - (3_2) şi alin. (5) - (7) . 
la art. 158

25 modificări prin L. nr. 222/2016
Lege privind modificarea art. 109 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 934/21 nov. 2016 modifică art. 109 alin. (1)

26 modificări prin L. nr. 1/2017 M.Of. nr. 15/6 ian. 2017
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

abrogă art. 188

27 modificări prin L. nr. 144/2017 M. Of. nr. 491/28 iun. 2017
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

28 completat prin L. nr. 160/2017 M. Of. nr. 504/30 iun. 2017
Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

introduce alin. (7) la art. 102. alin. (3_1) la 
art. 170

29 completat prin L. nr. 216/2017
Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 908/20 nov. 2017 introduce alin. (7)~(9) la art. 65
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30 moaificări pfin L nr. 217/2017 M.Of. nr. 908/20 nov. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 114 alin. (1) Ut. b), c), e), f) şi 
h), avi. 115, art. J18 alin.(l) partea 
introductivă, art. 118 alin. (2):

introduce Ut. e) la art. 118 alin. (1), alin. 
(1_1) şi (1_2) la art 118;

abrogă art. 114 alin. (l) Ut. k); 
în tot cuprinsul legii, sintagma „câştigul 
salariul mediu brut prevăzut la art. 33 alin. 
(5) ” se înlocuieşte cu sintagma „câştigul 
salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat ”
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31 modificări prtn O.U.G. nr. 103/2017 M. Of. nr. 1010/20 dec. 2017 modifică art. 3 alin. (J) Ut. a), art. 3 alin.
(1) Ut. c), e) şi f), art. 3 alin. (I) Ut. l), art. 4 
alin. (2), art. 6 alin. (1) pct. I Ut. a) şi d), 
art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 6 alin. (2), art. 7 
alin. (I) şi (3), art. 10, art. 11, art. 13. art. 
15 alin. (2) şi (3), art. 17 alin. (1). art. 18, 
art. 20 alin. (2). art. 23. art. 27. art. 31, art. 
32. art. 33, art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39, 
art. 40, art. 41, art. 42, art. 44, art. 45, art. 
50. ari. 52, art. 55 alin. (1) Ut. b), art. 55 
alin. (1) Ut. b) denumirea primei coloane a 
tabelului nr. 2. art. 55 alin. (2). art. 60 alin. 
(3). art. 62 alin. (3). art. 65 alin. (3). art. 68 
alin. (1) partea introductivă, art. 68 alin.
(2) . art. 70, art. 71 alin. (l)-(3), (6) .şi (9). 
art. 75. art. 78 alin. (1) şi (2), art. 79 alin. 
(2), art. 80, art. 81 alin. (3), art. 86 alin.
(2), art. 87, art. 88, art. 92, art. 95 alin. (1), 
art. 96 alin. (2) şi (3), art. 97 alin. (1) Ut. 
b). art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (3), art.
100, art. 103 alin. (2) şi (3). art. 104 alin. 
(2), art. 104 alin. (3) Ut. a), art. 105, ari. 
106 alin. (1) şi (4). art. 107 alin. (1) şi (3), 
art. 109, art. 110, art. 111 alin. (1) şi (3), 
art. 112, art. 113 alin. (3), art. 116, art.
117, art. 119, art. 122 alin. (5) şi (6), art. 
129 alin. (1) partea introductivă şi Ut. c), 
titlul cap. VI, art. 131 alin. (8), titlul 
secţiunii 1 a cap. V. art. 133 alin. (1), (5), 
(6), (8) şi (10), art. 134 alin. (2). art. 136 
alin. (1) şi (2), titlul secţiunii a 2-a a cap.
VI, art. 138 Ut. b), e), 1). m) .şi o), art. 139 
partea introductivă şi Ut. a), b) şi j), art.
141 alin. (1), art. 144 Ut. i), art. 145 alin.
(1) Ut. a), art. 146, art. 149 alin. (1), art. 
150, art. 151 alin. (1). art. 153 Ut. a)-e) şi 
g). ari. 154 alin. (1). ari. 159 alin. (3), art. 
164 alin. (2), art. 164 alin. (5) Ut. b). art. 
172 alin. (2), art. 175, art. 179, art. 181, 
art. 182, art. 184 alin. (1), art. 185, art. 192 
alin. (2);

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul asigurărilor sociale

M. Of. nr. 628/19 iul. 2018aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2018 
completări prin

introduce Ut. w), x) şiy) la art. 3 alin. (1). 
alin. (3) la art. 12, alin. (3_1) la art. 15, 
alin. (3_1) şi (3_2) la art. 20, alin. (2) - (5) 
la art. 51, alin. (1_1) la art. 68, alin. (4) la 
art. 77, alin. (11) la art. 33, Ut. d_l) la art. 
139, art. 162_1, art. 185_1, art. 192J;

abrogă art. 3 alin. (1) Ut. b), art. 3 alin.
(1) Ut. i). art. 3 alin. (1) Ut. q), art. 3 alin.
(2) . art. 6 alin. (1) pct. Uit. c), art. 6pct. V, 
art. 8, art. 9, art. 14, art. 16 Ut. b) şi d), art. 
20 alin. (3), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. 
(2), art. 30 alin. (1) Ut. c), art. 34, art. 35, 
art. 38, art. 43, art. 46, art. 48, art. 49 alin.
(1) Ut. g), art. 54, art. 62 alin. (2), art. 65 
alin. (2), art. 98 alin. (4) şi (5), art. 99 alin.
(2) , art. 101. art. 103 alin. (5), art. 128, art. 
129 alin. (1) Ut. a), art. 132, art. 135, art. 
136 alin. (4), art. 137 alin. (2), art. 138 Ut. 
c). d), h), i), k) şi n), art. 139 Ut. d) - h) şi

Consiliul Legislativ - 2 februarie 2022 Pag. 5 din 9



•••iiirB

m), art. 140 alin. (3). art. 141 alin. (3), ari. 
144 Ut. a)-f). h) şi j)-p). art. 145 alin. (1) Ut. 
b) şi c), art. 148 alin. (2), art. 153 Ut. f) şi 
j), art. 159 alin. (2). art. 160 alin. (2). art. 
162 alin. (6), art. 163 alin. (4), art. 167, 
art. 172 alin. (3), an. 177, art. 184 alin.
(2), art. 186. anexa nr. 6

;•

32 modificări prin O.U.G. nr. 116/2017 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice

aprobată prin L. rir. 267/2018

modifică art. 36;
abrogă art. 51 alin. (4) şi (5), art. 68 alin.
OJ)

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018

33 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M.Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

modifică art. 3 alin. (1) Ut. a), e),f şip), 
ari. 6 alin. (1) pct. IV, art. 7 alin. (1), art. 
11 alin. (]), art. 27 alin. (1) Ut. a), art. 36, 
ari. 45 alin. (1), art. 107 alin. (2), art. 118 
alin. (1_2):M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

introduce alin. (1_1) la art. 45, alin. (2_1) 
la art. 96, alin. (l_l) la art. 107

34 modificări prin L. nr. 177/2018 M. Of. nr. 628/19 iul. 2018 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr.103/2017 şi modifică art. 51 alin. (2) şi 
(3), art. 109 alin. (1) Ut. a), art. 109 alin. 
(5) şi (6). art. 131 alin. (8), art. 133 alin. 
(1) şi (5), art. 179 alin. (3), art. 181 alin. 
(3). art. 192J alin. (2);

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asigurărilor sociale

introduce alin. (3_1) la art. 51, art. 130_1 
şi art. 130_2. alin. (9) la art. 131, Ut. k) şi l) 
la art. 153;

abrogă art. 80 alin. (3), art. 114 alin. (3). 
art. 153 lit.f, i) şi j), art. 179 alin. (10)

35modificări prin L. nr. 221/2018 M. Of. nr. 661/30 iul. 2018 modifică art. 55 lit.b) tabelul nr. 2, art. 56; 
introduce art. 169 2Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice

36)modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 modifică art. 29 alin. (1_1) şi (1_2). art. 
110 alin. (3)Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative
M. Of. nr. 28/10 ian. 2019aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 

completări prin

37 modificări prin L. nr. 267/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 aprobă O.U.G. nr. 116/2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
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38 admisă excăpţte D.C.C. nr. 632/2018 
neconsi: prin

M. Of. nr. 995/23 nov. 2018
Decizia nr. 632 din 9 octombrie 2018 referitoare la excepţia de din art. 58 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma ,,preexistent calităţii de asigurat ”

39 modificări prin M. Of. nr. 28/10 ian. 2019L. nr. 13/2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 29 alin. (I_l) şi
OJ)

40 completat prin L. nr. 23/2019 M. Of. nr. 30/10 ian. 2019
Lege pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 
din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

introduce lif.j_l) la art. 114 alin. (1)

41 modificări prin L. nr. 127/2019 
Lege privind sistemul public de pensii

M. Of. nr. 563/9 iul. 2019 abrogă art. 102 si art. 149 alin. (J) şi (2) la 
data de 12 iulie 2019

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în 
vigoare la data de 1 septembrie 2019; b) art. 86 alin. (2) lit. b). care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020; 
c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1). care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I.

42 abrogat prin L. nr. 127/2019 
Lege privind sistemul public de pensii

M. Of. nr. 563/9 iul. 2019 la data de 1 septembrie 2021

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în 
vigoare ia data de 1 septembrie 2019; b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020; 
c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de ia 
data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al României. Partea I.

43 modificări prin L. nr. 135/2019 M. Of. nr. 587/17 iul. 2019
Lege pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 56 alin.(l) lit. a)

44 modificări prin L. nr. 215/2019 M. Of. nr. 921/14 nov. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifică art. 18 lit. a) şi art. 55 alin. (1) lit.
o)

45 completat prin M. Of. nr. 93/7 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice 

aprobată prin L. nr. 29/2021

O.U.G. nr. 10/2020 introduce alin. (4_1) la art. 30 şi art. 56_1

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021

46 admisă excepţie D.C.C. nr. 702/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 96/10 feb. 2020
Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019 referitoare ia excepţia 
de neconstituţionalitate a sintagmei 'ia înscrierea iniţială la 
pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma „înscrierea iniţială la pensie " din 
cuprinsul ari. 170 alin. (3) este 
constituţională, în ceea ce priveşte 
beneficiarii pensiilor de invaliditate, în 
măsura în care se interpretează că se referă 
la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă 
prin aplicarea, pentru prima oară. a 
condiţiilor de vârstă legală de pensionare 
şi stagiu complet de cotizare prevăzute de 
Legea nr. 263/2010.
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<7 completat prîn O.U.G. nr. 108/2020 M. Of. nr. 595/7 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată cu modificări prin L. nr. 289/2020

introduce IU. g) Ia an. 30 alm.(]). alin. 
(4_2) la an. 30, art. 56_2\

M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020

“6 modificări prin L. nr. 163/2020 M. Of. nr. 695/3 aug. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică ari. 65 alin. (5)

<9 modificări prin L. nr. 188/2020 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică an. 105 alin. (}): 
introduce Ut. li) la art. 30 alin. (1). alin. 
(4_3) la art. 30, Ut. d) la art. 56 alin. (}), 
Ut. d) la an. 56 alin. (2). Ut. d) la art. 56 
alin. (3)

50 modificări prin L. nr. 201/2020 M. Of. nr. 832/10 sep. 2020
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

51 modificări prin L. nr. 207/2020 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

52 completat prin M. Of. nr. 883/28 sep. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 159 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum 
şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 
persoane în sistemul public de pensii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 168/2021

O.U.G. nr. 163/2020 introduce alin. (J_l) şi (J_2) la art. 159

M. Of. nr. 618/23 iun. 2021

53 modificări prin L. nr. 212/2020 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

54 modificări prin L. nr. 235/2020 M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

55 modificări prin L. nr. 279/2020 M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

56 modificări prin L. nr. 289/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2020 pentai completarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020 modifică art. 30 alin. (1) Ut. g)

57 modificări prin L. nr. 297/2020 ,M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică anexa nr. 2
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se modificări pfin O.U.G. nr. 8/2021 M. Of. nr. 168/18 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

abrogă L. nr. 263/2010 la data de 1 
septembrie 2023

S9 modificări prin L. nr. 29/2021 M. Of. nr. 258/15 mar. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

aprobă O.V.G. nr. 10/2020

60 completat prin L. nr. 113/2021 M. Of. nr. 459/29 apr. 2021
Lege pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin. (2_1) la art. 107

61 modificări prin L. nr. 168/2021 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemui unitar de pensii publice, precum şi 
pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 
persoane în sistemul public de pensii

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 163/2020

62 modificări prin L. nr. 197/2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 712/19 iul. 2021 modifică art. 56 alin. (1) Ut. d). art. 56 alin. 
(3) Ut. d) şi art. 56_2 alin. (1): 
introduce Ut. i) la art. 30 alin. (1)

63 modificări prin O.U.G. nr. 94/2021 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 29 alin. (l_l) şi (1_2). art. 58, 
ari. 76 alin. (3)

6^ completat prin L. nr. 270/2021 M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021
Lege pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin. (7)-(12) la art. 109

65 admisă excepţie D.C.C. nr. 670/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1157/6 dec. 2021
Decizia nr. 670 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a sintagmei "la înscrierea iniţială la 
pensie" din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire la pensiile 
pentru limită de vârstă stabilite după 1 ianuarie 2011 şi care 
au fost transformate din pensii anticipate parţiale stabilite 
anterior acestei date

sintagma „la înscrierea inilială la pensie" 
din cuprinsul art. 170 alin. (3) în măsura 
în care beneficiază de indicele de corecţie 
prevăzut de art. 170 şi titularii pensiilor 
pentru limită de vârstă care au fost stabilite 
după 1 ianuarie 2011 şi care au fost 
transformate din pensii anticipate parţiale 
stabilite anterior acestei date
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 576/29 iun. 2004L. nr. 303/2004

Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor
(V. D.C.C. nr. 433/2004 - M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004 (art. 50 alin. (2); D.C.C. nr. 785/2009 - M. Of. nr. 404/15 iun. 2009 (art. 44 
alin. (2); D.I.C.C.J. nr. 46/2008- M. Of. nr. 495/16 iul. 2009 (art. 99 alin. (1) lit. d))

Notă; Conform art. III din L. nr. 86/2021. dispoziţiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 242/2018 rămân 
în vigoare şi după data încetării efectelor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2019

republicare cu 
renumerotare

1 M. Of. nr. 826/13 sep. 2005 
Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Notă; Conform art. III din L. nr. 86/2021, dispoziţiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificării 
prin Legea nr. 242/2018 rămân în vigoare şi după data încetării efectelor art. V din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 239/2019

2 modificări prin O.U.G. nr. 148/2005 M. Of. nr. 1008/14 nov. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului

aprobată cu modificări şi L. nr. 7/2007 
completări prin

abrogă, la 1 ianuarie 2006. prevederile 
referitoare la concediul şi indemnizaţia 
penini creşterea copilului cuprinse în art. 
79 alin. (4)M. Of. nr. 33/17 ian. 2007

(V. D.C.C. nr. 495/2012-M. Of. nr. 411/20 iun. 2012 (art. 6 alin. (4)))

3 modificări prin L. nr. 29/2006 :m. Of. nr. 198/2 mar. 2006
Lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor

modifică art. 82 alin. (2)

modificări prin M. Of. nr. 566/30 iun. 2006 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru asigurarea 
bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi 
pentru prorogarea unor termene 

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2009

O.U.G. nr. 50/2006 modifică art. 58 alin. (}); 
introduce art. 65_]:
abrogă art. 74 alin. (3). art. 79 alin. (5) la 
data intrării în vigoare a legii de aprobare 
a O.U.G. nr. 27/2006M. Of. nr. 227/7 apr. 2009

5 modificări prin L. nr. 356/2006 M. Of. nr. 677/7 aug. 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 
penală, precum şi pentru modificarea altor legi

modifică ari.99 lit.h)

(v. D.C.C. nr. 610/2007 - M. Of. nr. 474/16 iul. 2007 (art. III alin. (2) şi alin. (3) teza finală); D.C.C. nr. 783/2009 - 
M. Of. nr. 404/15 iun. 2009 (art. I pct. 185))

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 866/2006 
de neconst. prin

iM. Of. nr. 5/4 ian. 2007 an. 52 alin.(l). în partea care 
Decizia nr. 866 din 28 noiembrie 2006 referitoare la excepţia condiţionează promovarea în funcţia de 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea judecător la înalta Curte de Casaţie şi 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor Justiţie de îndeplinirea funcţiei de 

judecător în ultimii 2 ani

^ modificări prin D.C.C. nr. 866/2006 IM. Of. nr. 5/4 ian. 2007 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
Decizia nr. 866 din 28 noiembrie 2006 referitoare la excepţia dispoziţiile art. 52 alin.fJ) în partea care 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea condiţionează promovarea în funcţia de 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor judecător la înalta Curte de Casaţie şi

Justiţie de îndeplinirea funcţiei de 
judecător în ultimii 2 ani(termenul se 
împlineşte la 17 februarie 2007) după care 
operează prevederile art. 147 alin.(l) din 
Constituţie
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®m6dificări firin O.U.G. nr. 100/2007 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 modifică an.35 aliii.(J), (13) şi (14), art.S2,
\ Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor an.83. an.84, a/7.55, an.86: 

acte normative în domeniul justiţiei introduce alin. (J_J) la an.26, alin.(4) la 
an.28. alin.(3J) - (3_3) la an.58. an.S3J 
abrogă la I iunie 2008 an.33 alin.(5) ■ (}0_

aprobată cu modificări şi L. nr. 97/2008 
completări prin

M. Of. nr. 294/15 apr. 2008

9,modificări prin L. nr. 97/2008 M. Of. nr. 294/15 apr. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative in domeniul justiţiei

aprobă cu modificări O.U.C. nr. J00/2007 
şi modifică an. 33 alin. (14), art. 58 alin. 
(3_2) Ut. c). an. 67alin. (4). an.78. an.82 
alin. (î). (2) şi (5), an.83 alin. (1) şi (3). 
art. 86. art. 87 alin. (1): 
introduce alin. (2) la art.32, alin. (J0_l) - 
(J0_7) la art. 33: 
abrogă art.28 alin. (4)

10 modificări prin O.U.G. nr. 46/2008 M. Of. nr. 323/24 apr. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

abrogă ari. 33 alin. (5)‘(10_7)

11 modificări prin O.U.G. nr. 195/2008 M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 modifică art. 14 Ut. e):
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor introduce alin. (3) la art. 20. alin. (1_J) la

an. 21, art. 37_1. alin. (1_1)-(1_4) la art.acte normative din domeniul justiţiei
aprobată cu modificări şi L. nr. 118/2009 

completări prin
M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 38

i2modificări prin O.U.G. nr. 230/2008 M. Of. nr. 4/5 ian. 2009 modifică art. 83 alin. (2). art. 83_1 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative introduce alin. (4) şi (5) la art. 83 
în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al 
celor de serviciu

respinsă prin L. nr. 208/2009 M. Of. nr. 385/9 iun. 2009

13 modificări prin D.C.C. nr. 82/2009
Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor 
de stat şi al celor de serviciu

M. Of. nr. 33/16 ian. 2009 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile O.U.G. nr. 230/2008 (lennenul 
se impUne.ne la 1 martie 2009) după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie

i^imodificări prin L. nr. 77/2009 M. Of. nr. 227/7 apr. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei 
funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şl pentru 
prorogarea unor termene

aprobă cu modificări O. V. G. nr. 50/2006 şi 
abrogă an. 65_1 alin. (1)

13 modificări prin L. nr. 118/2009 M. Of. nr. 285/30 apr. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2008 pentru modificarea şl completarea unor acte 
normative din domeniul justiţiei

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 195/2008 şi modifică art. 14 Ut. e). art. 

.38 alin. (1_2):

introduce alin. (6) la art. 37_1
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modificări fJrin L. nr. 208/2009 M. Of. nr. 385/9 iun. 2009
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al 
celor de serviciu

respinge O.U.G. nr. 230/2008

’^admisă excepţie D.C.C. nr. 785/2009 
de neconst. prin

M. Of. nr. 404/15 iun. 2009
Decizia nr. 785 din 12 mai 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

art. 44 alin. (2)

modificări prin O.C.C. nr. 785/2009 M. Of. nr. 404/15 iun. 2009
Decizia nr. 785 din 12 mai 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, 
dispoziţiile art. 44 alin. (2) (termenul se 
împlineşte la data de 30 iulie 2009), după 
care operează prevederile art. 147 alin. (J) 
din Constituţie

modificări prin M. Of. nr. 439/26 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii 

aprobată cu modificări şi L. nr. 36/2011 
completări prin

O.U.G. nr. 59/2009 modifică art. 57 alin. (6). (7) şi (8)

M. Of. nr. 204/24 mar. 2011

în anul 2012 se acordă reduceri de tarife 
sau. după caz, gratuităţi, numai în Urnita a 
3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, 
la facilităţile de transport prevăzute în art.

20 modificări prin L. nr. 283/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare in domeniul bugetar

U. Of. nr. 887/14 dec. 2011

80

21 modificări prin L. nr. 300/2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 29 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară

M. Of. nr. 925/27 dec. 2011 modifică art. 52, art. 67 alin. (1); 
introduce art. 52_1- 52_7, alin. (8_J) la 
art. 57

22 modificări prin L. nr. 24/2012 M. Of. nr. 51/23 ian. 2012
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

modifică art. 14 alin. (2) Ut. c), art. 99, art. 
ÎOQ;
introduce lit. c) la art. 62 alin. (I). art.
99 ]

23 modificări prin O.U.G. nr. 23/2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Ut. b): 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
pentru modificarea art. 54 din Legea nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi pentru 
prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii 
nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei) 
precum şi unele măsuri adiacente 

aprobată cu modificări şi L. nr. 137/2013 
completări prin

iM. Of. nr. 383/7 iun. 2012 modifică art. 14 alin. (2), art. 52_1 alin. (4)

introduce alin. (8) la art. 15, alin. (2_1) la 
art. 33

M. Of. nr. 256/8 mai 2013
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s^ rrfodificări prin O.U.G. nr. 81/2012 M. Of. nr. 837/12 dec. 2012 modifică ari. 52 alin. (2) şi (3). art. 52_1 
alin. (2) - (4), ar!. 52_2, art. 52_4. art. 
52_5. an. 52_6;
abrogă art. 52_J alin. (6), art. 52_3 alin. 
0)lH.d)-i)

Ordonanţâ de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

aprobată prin L. nr. 126/2013 M. Of. nr. 251/30 apr. 2013

modificări prin L nr. 126/2013 M. Of. nr. 251/30 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind ' 
statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru 
modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară

aprobă O.U.G. nr. 81/2012

26 modificări prin L nr. 137/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum 
şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI 
al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

M. Of. nr. 256/8 mai 2013 aprobă O.U.G. nr. 23/2012 şi elimină de la 
modifcare art. 52_1 alin. (4) Ut. b)

27 completat prin M. Of. nr. 303/28 mai 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 53 din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

aprobată prin L. nr. 265/2013

O.U.G. nr. 48/2013 introduce alin. (5_1) la ari. 53

M. Of. nr. 633/14 oct. 2013

28 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penată şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifcă. la 1 februarie 2014, art. 23 alin. 
(1) Ut. g), art. 23 alin. (2). art. 32. art. 62 
alin. (1) Ut. a), art. 62 alin. (2). an. 63. ari. 
65 alin. (1) lit.f). art. 95 alin. (J). art. 105 
alin. (2):
introduce Ut. a_l) la art. 62 alin. (1). alin. 
(1_1) la art. 62, art. 62_1, Ut.f_l) la art. 61 
alin. (1). alin. (1_1) la art. 65

26 modificări prin L. nr. 265/2013 M. Of. nr. 633/14 oct. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şl procurorilor

aprobă O.U.G. nr. 48/2013

38admisă excepţie D.C.C. nr. 176/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 351/13 mai 2014
Decizia nr. 176 din 26 martie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

art. 50 alin. (2)

3’ modificări prin D.C.C. nr. 176/2014 M. Of. nr. 351/13 mai 2014
Decizia nr. 176 din 26 martie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şl procurorilor

suspendă pentiv o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 50 alin. (2)(termenul se 
împlinefe la 26 iunie 2014) după care 
operează dispoziţiile art. 147 din Constituţi
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32a'Smisă excepţie D.C.C. nr. 436/2014 
(te neconât. prin

M. Of. nr. 523/14 iul. 2014
Decizia nr. 436 din 8 iulie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionailtate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

sintagma ..nu au fost niciodată sancţionaţi 
disciplinar " din art. 52 alin. (3) este 
constituţionala în măsura în care dispune 
numai cu privire la abaterile disciplinare 
.săvârşite după intrarea în vigoare a Legii 
nr. 303/2004

33 completat prin L nr. 118/2014 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014
Lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor

introduce art. 83 2

3^ modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică art. 23 alin. (!) Ut. a) şi d)

35 modificări prin M. Of. nr. 85/4 feb. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şl a unor acte 
nonnative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 1/2016 modifică art. 23 alin. (1) Ut. a)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

35 admisă excepţie D.C.C. nr. 262/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 385/20 mai 2016
Decizia nr. 262 din 5 mai 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionailtate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

dispoziţiile ari. 82 alin. (2), în măsura în 
care noţiunea „judecător ” din cuprinsul 
acestora include şi Judecătorul Curţii 
Constituţionale

37admisă excepţie D.C.C. nr. 588/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 835/20 oct. 2017
Decizia nr. 588 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionailtate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

an. 58 alin. (J)

38 modificări prin D.C.C. nr. 588/2017 U. Of. nr. 835/20 oct. 2017 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
Decizia nr. 588 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepţia art. 58 alin. (])(termenul se împlineşte la 4 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Legea 20J 7). după care operează prevederile 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor art. 147 alin. (1) din Constituţie
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39 modificări prin L. nr. 242/2018 M. Of. nr. 868/15 oct. 2018
\ ‘ Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor

modifică art. 2 alin. (3), ari. 3 alin. (1), ari. 
4 alin. (2). art. 5 alin. (1) şi (2). ari. 7, art.
8 alin. (1) Ut. c). art. 14 alin. (2) Ut. e), art.
15 alin. (l)-(7), art. 16 alin. (3) şi (4), art.
16 alin. (5), art. 18 alin. (2), art. 18 alin.
(5) şi (8), art. 19, art. 20, art. 21. art. 22 
alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (2), 
art. 26, art. 27, art. 28. art. 29, art. 31 alin. 
(3), art. 33 alin. (1), art. 33 alin. (2_1), art. 
33 alin. (11), art. 35, art. 37_1 alin. (2), 
art. 38 alin. (1_1) - (1_3), art. 39, art. 40 
alin.(l). (3) şi (4), art. 41 alin. (3), ari. 43, 
art. 44, art. 45, art. 46 alin. (3) şi (4), ari. 
47, art. 48 alin. (1) şi (4)-(6), art. 48 alin. 
(7) şi (9), art. 48 alin. (10), art. 49 alin. (1) 
şi (5), art. 49 alin. (6), (7) şi (9), art. 50, 
art. 51 alin. (1), (2) şi (7), art. 52 alin. (1) Şi 
(3), art. 52_1 alin. (2) Ut. b), art. 52 _1 alin 
(3)-(5), art. 52_2 alin. (1), art. 52J alin. 
(1), art. 52_4, art. 52_7 alin. (1). art. 53, 
art. 54 alin. (1), (3) şi (4), art. 55 alin. (1), 
art. 55 alin. (2), (4) şi (5), art. 56, art. 57 
alin. (2). art. 57 alin. (4)-(8_l), art. 58 alin.
(1) , art. 58 alin. (5), art. 59, art. 60, ari. 61 
alin. (1) şi (3), art. 62 alin. (1) Ut. a), art.
62 alin. (l_l), art. 62 alin. (2)-(4), art. 
62_1, art. 63 alin. (l) şi (2), art. 64, art. 65 
alin. (1) lit.J). art. 65 alin. (1) Ut. h) şi i). 
art. 65 alin. (2), (4) şi (5), ari. 65_î alin.
(2) şi (3), titlul cap. VIII, art. 66 alin. (1) şi
(2) , art. 67 alin. (3) şi (4), art 68 alin. (l) 
Ut. b), art. 69 Ut a), art. 75, art. 76, art. 77 
alin. (2). art 78 alin. (1), art 82 alin. (1)-
(3) . (5) şi (6), art. 83 alin. (1) şi (3), art. 
83_2 alin. (1) şi (4), art. 84, art 85 alin.
(I), art 86, art. 95, art 96, art. 99 lit.j), n), 
o), r) şi t), art 100 Ut b) şi c);

introduce alin. (2) la art. 1, alin. (1_1) şi 
(1_2) la art 3, alin. (3) şi (4) la art. 4, alin. 
(2_1) la art 6, alin. (1 _1) la art. 8, alin. (3) 
la art. 9, art. 15_1, alin. (4_1) la art. 16, 
alin. (3_l)-(3_3) la art. 17, art. 17_1-17_3, 
alin. (9)-(ll) la art. 18, art. 18_1, alin. 
0_0 şl 0_V ^^7. 23, alin. (2_1) şi (2_2)
la art. 23, art. 33_1, alin. (1_J) la art.
37_1, cap. IV_1 cu art. 42_1, art. 46_}- 
46_3, art. 47_1 şi 47_2, alin. (6_1) la art.
48, alin. (9_1) la art 48, alin. (5_1) la art.
49, alin. (9_1) la art 49, alin. (8)-(10) la 
art. 51, art. 51 _1, alin. (5) la art. 54, alin. 
(1_1) la art. 55. alin. (1_1)-(1_J) la art 58, 
alin. (6)-(8) la art. 58, Ut a_2) la art. 62 
alin. (1), Ut. d) şi e) la art. 62 alin. (1), alin. 
(1_2) la art. 62. alin. (5) -(9) la art 62, art 
62_2, alin. (2_1) la art. 63, art. 64_1, lit.j) 
la art. 65 alin. (1), alin. (2_1) la art 66, 
alin. (5) şi (6) la art 67, alin. (2) la art. 70, 
art. 72_1, alin. (3) la art. 77, alin. (3) la 
art 78, alin. (8) şi (9) la art 79, art. 83_3, 
art 85_1, Ut d_l) la art 100, alin. (2) la 
art 100, art. 105_1, art. 108-113;

abrogă art. 15 alin. (8), art. 17 alin. (4), 
art. 18 alin. (4), art 24 alin. (2), art. 30,
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T"
art. 31 alin. (4), art. 33 alin. (12). art. 52_I 
alin. (2) Ut. c). art. 52_3 alin. (2), art. 52_6, 
art. 57 alin. (3), art. 63 alin. (3), art. 65 
alin. (1) Ut. f_l), art. 65 alin. (l_l), art. 81 
alin. (3)

Prevederile art. I pct. 97 şi 98 din Legea nr, 242/2018 pentru modificarea şt completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu referire la art. 58 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data 
de 30 iunie 2019, data finalizării exercitării preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene de către România 
(v. art. IV din O.U.G. nr. 92/2018): Prevederile art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu referire la art. 82 alin, (3) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare intră 
în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 (v. art. V din O.U.G. nr. 92/2018)

‘’o modificări prin O.U.G. nr. 92/2018 M. Of. nr. 874/16 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul justiţiei 

aprobată cu modificări prin L. nr. 239/2019

modifică art. 44 alin. (1) Ut. c). art. 44 alin. 
(4), ari. 54 alin. (!) .şi ari. 57 alin. (7);

M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019 introduce alin. (3_1) la art. 44 şi alin. (}_!)/ 
la art. 54;

'•i modificări prin O.U.G. nr. 7/2019 M. Of. nr. 137/20 feb. 2019 modifică art. 44 alin. (1), art. 46, art. 46_3
alin. (2). art. 48 alin. (4), art. 52 alin. (3),
art. 52_1 alin. (4), ari. 52_2 alin. (1), art.
52_5, art. 54 alin. (1). art. 65 alin. (1) Ut. i)
şi art. 82 alin. (5);
introduce alin. (7_I) la art. 57;
abrogă art. 48 alin. (6_1) şi art. 86 alin. (2)

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor 
şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi 
Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

‘“2 modificări prin O.U.G. nr. 12/2019 M. Of. nr. 185/7 mar. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul justiţiei

modifică art. 54 alin. (I) şi art. 65 alin. (1) 
Ut. i);
abrogă art. 57 alin. (7_1)

**3 modificări prin L. nr. 239/2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei

M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019 art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2022

admisă excepţie D.C.C. nr. 12-1/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 487/9 iun. 2020 art. 106 Ut. d)
Decizia nr, 121 din 10 martie 2020 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 lit. a) şi d) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

'‘^ modificări prin D.C.C. nr. 121/2020 M. Of. nr. 487/9 iun. 2020
Decizia nr. 121 din 10 martie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 106 lit. a) şi d) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
disp. art. 106 lit. d) (termenul se împlineşte 
la 23 iul. 2020, după care operează prev. 
art. 147 din Const.)
aa
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“’s admisă excepţie D.C.C. nr. 454/2020 
d<S-neconst. prin

M. Of. nr. 655/24 iul. 2020
Decizia nr. 454 din 24 iunie 2020 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiiior art. 60 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătoriior şi procuroriior, în 
redactarea anterioară Legii nr, 242/2018 pentru modificarea şi 
compietarea Legii nr. 303/2004 privind statului judecătoriior şi 
procuroriior, aie art. 60 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 303/2004, 
în redactarea uiterioară Legii nr. 242/2018, precum şi aie art. 
40 iit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiiiui Superior ai 
Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 
pentru modificarea şi compietarea Legii nr. 317/2004 privind 
Consiiiui Superior al Magistraturii

art. 60, în redactarea anterioară Legii nr. 
242/2018. art. 60 alin. (1), în redactarea 
ulterioară Legii nr. 242/2018 şi art. 60 alin. 
(3), în redactarea ulterioară Legii nr. 
242/2018

modificări prin D.C.C. nr. 454/2020
Decizia nr. 454 din 24 iunie 2020 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiiior art. 60 din Legea nr. 
303/2004 privind statutui Judecătoriior şi procuroriior, în 
redactarea anterioară Legii nr, 242/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, ale art. 60 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 303/2004, 
în redactarea ulterioară Legii nr. 242/2018, precum şi ale art. 
40 Iit. i) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, în redactarea anterioară Legii nr. 234/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii

M. Of. nr. 655/24 iul. 2020 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 60. în redactarea 
anterioară Legii nr. 242/2018. art. 60 alin. 
(1), în redactarea ulterioară Legii nr. 
242/2018 şi art. 60 alin. (3), în redactarea 
ulterioară Legii nr. 242/2018 (termenul se 
împlineşte la 6 septembrie 2020) după care 
operează prevederile ari. 147 din 
Constituţie

48 modificări prin L. nr. 86/2021 M. Of. nr. 403/16 apr. 2021
Lege privind modificarea art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi privind 
abrogarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei

abrogă art. 82 alin. (3) la 1 ianuarie 2022

Notă; Dispoziţiile art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară modificării prin Legea nr. 242/2018 rămân în vigoare 
şi după data încetării efectelor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2019

^9 modificări prin L. nr. 313/2021 M. Of. nr. 1232/28 dec. 2021 modifică art. 60 şi art. 61; 
introduce art. 61_1-61_6; 
abrogă art. 33_î

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...r
awiwuyuM -i—.‘„rou’.r'tt

V. M. Of. nr. 386/16 iul. 2001

Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

L. nr. 406/2001

1 modificări prin O.U.G. nr. 57/2017 M.Of. nr. 647/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 2 
din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

aprobată prin L, nr. 225/2017

modifică art. 2 liî. a); 
introduce Ut. d) la art. 2

M. Of. nr. 940/28 nov. 2017

2 modificări prin L. nr. 225/2017 M. Of. nr. 940/28 nov. 2017 aprobă O.U.G. nr. 57/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea 
nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care 
au avut calitatea de şef al statului român

3 completat prin L. nr. 38/2018 M.Of. nr. 67/23 ian. 2018
Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de 
persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului român

introduce Ut. e) la art. 2

4 modificări prin L. nr. 243/2021 M. Of. nr. 965/8 oct. 2021
Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 406/2001 
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului român

modifică art. 1 alin. (3)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...
-iavBKr- •• ••

V. M. Of. nr. 1197/14 dec. 2004L. nr. 567/2004
Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 46/2008 - M. Of. nr. 495/16 iul. 2009 (art. 78 alin. (1))

promulgată prin D. nr. 1061/20041 M. Of. nr. 1197/14 dec. 2004
Decret pentru promulgarea Legii privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea

2 rectificare M. Of. nr. 47/14 ian. 2005 rectifică art. 68 alin. (4)
RECTIFICARE

3 modificări prin L.nr. 17/2006 M. Of. nr. 48/19 ian. 2006 modifică art.l, art.2, art.3 alin.(l) şi (3), 
art.8 alin.(3), cap.11 titlul secţiunii a 3-a, 
art.9 alin.(]), art.10. art.16 alin. (2), art.18 
alin.(l), art. 20 alin.(l), art.21 alin. (2) şi
(3) . art.31 alin.(2), art.32. arl.33 alin.(2). 
art.36, art.38 alin.(l) şi (3), art.39, art.40 
alin.(2), art.45, art.46 alin.(l) şi alin.(2), 
art.47, art.48 alin.(l) Ut.a), art.48 alin.(2), 
art. 49 alin.(l), art.56 alin. (1), art. 60 
alin.(4). art.63 alin.(4), ari.68 alin.(î). (2).
(4) şi (7), arî.69 alin.(]). art.77 alin.(l), 
art.86 alin.(2), art.87 alin.(2), art.88 
alin.(l), art.91 alin.(2), art.93;

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

introduce alin. (3) la art.16. alin. (2) la 
art.19, alin. (2) şi (3) la aii.26, alin.(l_l). 
alin.(2_l) şi alin.(4) la art.46, alin.(5) la 
art.60, alin. (5) la art. 63, alin.(l_!), (4_1) şi 
(4_2) la art.68, art.68_l, alin.(3) la art.91;

abrogă art.87 alin.(3);

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, 
noţiunea de "informatician"se înlocuieşte 
cu noţiunea de "grefier informatician" iar 
noţiunea de "Parchet Naţional 
Anticorupţie", cu noţiunea de 
"Departament Naţional Anticoimpţie ".

^ modificări prin O.U.G. nr. 100/2007 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 modifică aii.68, an.68_l, art.93 alin.(l) şi
(4):Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul justiţiei
aprobată cu modificări şi L. nr. 97/2008 

completări prin

introduce arî.68_2 - 68_4, art.90_l
M. Of. nr. 294/15 apr. 2008

5 modificări prin L. nr. 97/2008 M. Of. nr. 294/15 apr. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei

aprobă cu modificări O. U.G. nr. 100/2007 
şi modifică art. 3 alin. (1); 
introduce art. 90_2; 
abrogă art. 60 alin. (2)
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6 mddificări pirin O.U.G. nr. 195/2008 M. Of. nr. 825/8 dec. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modtftcarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul justiţiei

aprobată cu modificări şi L. nr. 118/2009 
completări prin

introduce alin. (3) la art. 24 şi art. 67_J; 
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma 
“Departamentul Naţional Anticorupţie" cu 
sintagma "Direcţia Naţională Anticompţie"

V;

M. Of. nr. 285/30 apr. 2009

7 modificări prin O.U.G. nr. 230/2008 M. Of. nr. 4/5 ian. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al 
celor de serviciu

respinsă prin L. nr. 208/2009 M. Of. nr. 385/9 iun. 2009

modifică art. 68_3 alin. (2). art. 68_4 alin.

O):
introduce alin. (2_]) şi (2_2) la art. 68_3

8 modificări prin D.C.C. nr. 82/2009
Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor 
de stat şt al celor de serviciu

M. Of. nr. 33/16 ian. 2009 suspendă pentru o ţjcrioadă de 45 de zile 
dispoziţiile O.U.G. nr. 230/2008 (termenul 
se împlineşte la ] martie 2009) după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie

9 modificări prin L. nr. 118/2009 M. Of. nr. 285/30 apr. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul justiţiei

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 195/2008 şi modifică art. 67_1 alin. (3): 
introduce art. 32 1

10 modificări prin L. nr. 208/2009 M. Of. nr. 385/9 iun. 2009
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative în 
domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al 
celor de serviciu

respinge O.U.G. nr. 230/2008

11 modificări prin L. nr. 263/2010 
Lege privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 852/20 dec. 2010 abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 68. art. 
68_1 alin. (2). art. 68_2 - 68_4

(v. D.C.C. nr. 297/2012 - M. Of. nr. 309/9 mai 2012 (art. 196 lit. j); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 260/9 
apr. 2014))

12 modificări prin M. Of. nr. 519/22 iul. 2011
Lege pentru modificarea şl completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor 
criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la 
efectuarea expertizelor criminalistice, precum şt a Legii nr. 
567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

L. nr. 156/2011 modifică titlul, art. 1, art. 2. art. 3, art. 4: 
introduce art. 3_1. cap. Vll_l cu ari.
89 1-89 44

13 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

modifică art. 50 alin. (1), art. 67_1 alin. (2)

i« modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şl pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 febniarie 2014. art. 52 lii.J)
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15 cofripletat p'rin L nr. 130/2015 M. Of. nr. 408/10 iun. 2015 
Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti 
şi al parchetelor de pe lângă acestea şl al personalului care 
funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice

introduce art. 68 5
V,

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 270/2015 
de neconst. prin

M.Of. nr. 420/12 iun. 2015
Decizia nr. 270 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul 
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

art. 48 alin. (]) lit. a)

17 modificări prin D.C.C. nr. 270/2015 M. Of. nr. 420/12 iun. 2015
Decizia nr. 270 din 23 aprilie 2015 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 
specialitate al Instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul 
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 48 
alin. (]) lit. a)(termenul se împlineşte la 26 
iulie 2015) după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

18 modificări prin O.U.G. nr. 59/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

modifică art. 68_5 alin. (10)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

V' O.U.G. nr. 57/2019 M. Of. nr. 555/5 iul. 2019

Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ
Notă: Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale" se înlocuieşte. în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se 
înlocuieşte. în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al 
municipiului, al judeţului", după caz.

1 completat prin M. Of. nr. 745/12 sep. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 63/2019 introduce Ut. c_J) ia art. 6J alin. (2)

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021

2 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

pre\’ederiîe art. 210 se suspendă până ia I 
ianuarie 2021

3 modificări prin O.U.G. nr. 44/2020 M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 
201&-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale 
din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

respinsă prin L. nr. 228/2021

modifică art. 151 alin. (3)

M. Of. nr. 933/30 sep. 2021

modificări prin O.U.G. nr. 61/2020
Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

M. Of. nr. 381/12 mai 2020 modifică art. 134 alin. (5) Ut. a), an. 137 
alin. (1). art. 141 alin. (1) şi an. 180 alin.

Of
introduce Ut. a_l) şi a_2) la art. 134 alin.

(V

5 modificări prin D.C.C. nr. 240/2020 M. Of. nr. 504/12 iun. 2020
Decizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare ia obiecţia de 
neconstituţionatitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 priwnd Codul 
administrativ, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020

admite obiecţia de neconstiiu(ionaUtate şi 
constată că Legea pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale 
cuprinse în perioada 2016—2020, unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor 
locale din anul 2020, precum şi 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019privind Codul 
administrativ, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020, în 
ansamblul lor. sunt neconstituţionale

6 modificări prin M. Of. nr. 520/17 iun. 2020
Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

L. nr. 84/2020 modifică art. 151 alin. (3)

t completat prin O.U.G. nr. 164/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

M. Of. nr. 898/2 oct. 2020 introduce art. 364_1 şi alin. (1 _1) la art. 
510
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modificări fJfin8 O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

prevederile art. 210 se suspendă până la 
data de 1 ianuarie 2022‘îl

9 modificări prin O.U.G. nr. 4/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr, 155/2021 
completări prin

M.Of. nr. 117/3 feb. 2021 modifică art. 250. art. 251 alin. (3), art. 
267 alin. (1), art. 397, art. 494 alin. (5) Ut. 
a), la anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (1) 
Ut. b), ari. 3 alin. (2), ari. 4 alin. (1) Iii. b) 
şi alin. (2);
introduce alin. (2_1) • (2_5) la ari. 251, 

alin. (11) - (14) la art. 265. alin. (1_1) la 
art. 275, Ut. (c_l) la art. 389, pct. 6 la 
anexa nr. 5 pct. I Ut. A; 
abrogă art. 389 Ut. b) şi c), pct. 3 şi 4 din 
anexa 5 pct. 1 Ut. A

M. Of. nr. 571/4 iun. 2021

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 112/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 353/7 apr. 2021
Decizia nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în 
redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea 
nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate 
prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin,
(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 
alin. (3) din Legea nr. 188/1999

prevederile art. 517 alin. (1) Ut. d); 
constată că acestea sunt constituţionale în 

măsura în care sintagma „ condiţii de 
vârstă standard " nu exclude posibilitatea 
femeii de a solicita continuarea exercitării 
raportului de sennciu, în condiţii identice 
cu bărbatul, respectiv până la împlinirea 
vârstei de 65 de ani.

11 completat prin L. nr. 155/2021 M. Of. nr. 571/4 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

introduce alin. (15) la art. 265

12 modificări prin L. nr. 153/2021 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 modifică art. 494 alin. (1) partea 
introductivă, alin. (2) şi alin. (5) partea 
introductivă şi art. 598; 
introduce lit. c_l) la ari. 61 alin. (2), art. 
292_1. alin. (8_1) la art. 494 şi anexa nr.
7 - NORME privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, precum şi componenţa, 
atribuţiile, modul de sesizare şi procedura 
disciplinară, cu 57 art.; 
abrogă art. 494 alin. (9) şi art. 625 alin. (1) 
lit. a)

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

13 modificări prin L. nr. 228/2021 M. Of. nr. 933/30 sep. 2021
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, 
unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 
2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

respinge O. U. G. nr. 44/2020
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■'‘*.n>4clificări forin O.U.G. nr. 121/2021 M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 22 alin. (1) şi (4) şi art. 251 
alin. (2_3);
introduce alin. (2) şi (3) la art. 21 şi alin. 
(2J) la art. 22;

V

în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) 
"Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei" în 
cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul economiei şi "Ministerul Antreprenoriatului şi 
Turismului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul antreprenoriatului, IMM-uriior, 
investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şi comerţului exterior: b) "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" 
se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" în cazul prevederilor care reglementează 
activitatea legată de domeniul muncii şi protecţiei sociale şi "Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse" 
în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul familiei şi egalităţii de şanse; c)
"Ministerul Tineretului şi Sportului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de 
Şanse" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului şi "Ministerul Sportului" 
în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului; d) "Direcţiile judeţene pentru 
sport şi tineret" se înlocuieşte cu denumirea "direcţiile judeţene pentru tineret", respectiv "Direcţia pentru Sport şi 
Tineret a Municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti", în 
cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului; e) "Autoritatea Naţională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţiei" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei 
copilului şi adopţiei şi "Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi" în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniui protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi

M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

15 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 suspendă prevederile art. 210 până la data 
de 1 ianuarie 2023

16 modificări prin O.U.G. nr. 138/2021 M. Of. nr. 1243/29 dec. 2021 modifică art. 597 alin. (1) Ut. d), ari. 618 
alin. (24). art. 619 alin. (2) partea 
introductivă şi alin. (10), nota de la anexa 
nr. 5;
introduce alin. (3) la art. 384, anexa nr. 
5J:
abrogă pcl. II Ut. A pcl. 15-19 şi Ut. B pct. 

20 şi 25 din anexa nr. 5

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

17 modificări prin O.U.G. nr. 1/2022 M. Of. nr. 41/13 ian. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

modifică art. 22 alin. (3)

în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei" 
şi "Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi" se înlocuiesc cu denumirea "Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie", respectiv "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilităţi".
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